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O, vackra sommar 
snart är du ett minne blott, 
snart skall höstens vreda 
stormar dig förstöra — 
förgängelse blir då din lott 

YvY-tvål ,  
du milda, sköna, 

världens gunstling du nu är, 
den som dig brukar du vill löna 

med en hy så vacker, klar och skär, 

Pris 1 kr. 

A.-B. YvY Fabriken, Ystad 

fulländning icke ägt. Klara Wiecks 
berömmelse som pianist daterar sig 
i själva verket från denna tid. 

Wiecks mioistånd mot giftermålet 

PATENTERADE 

Spara tid. — Färdigkokta på 8 à 4 min. — Spara bränsle. 
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var orubbligt. Han motstod Schu
manns böner, dotterns tårar och den 
starka påtryckning han var utsatt 
för från skilda håll — den roman
tiska kärlekshistorien var känd av 
hela den bildade världen, vars sym
patier helt voro på det unga parets 
sida. 

Slutligen återstod ingen annan ut
väg för Schumann än att på rättslig 
väg Böka erhålla tillstånd till gifter
målet. Wieck förde det årslånga 
försvaret med hänsynslös bitterhet 
men förlorade. 

I isept. 1840 vigdes Robert Schu
miann och Klara Wieck. 

Så långt som kärlek räcker blev 
deras äktenskap sällsynt lyckligt. 

En biograf har skrivit om dem: 
"De levde för varandra och sina 
barn. Han skapade och skrev för 
sin hustru i överensstämmelse med 
demis temperament, under det att 
hon ansåg det soim sitt högsta pri
vilegium att inför världen få giva 
hans verk den mest fulländade tolk
ning". 

TBPETE 
utsäljes billigt 

Carl Johnsson 

Kungstorget 2. 
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Sod, stil 
på möbler och prydnadsföremål i Edert liem är ingen lyx. 
Den tidrar så avsevärt till trevnaden och hemkänslan att från
varon därav är en ren förlust. Numera k; .an också k sä praktiskt 
taget vem som helst, som sätter ko, förvärva ett solitt, stilfullt 
sådant. En rik variation av konstnärligt utformade möbler från 

ända établissement finnas ständigt till påseende i vår 
möbelavdelning. Gör oss ett besök ock inhämta samtidigt 

ILgi 

upplysningar om bosättningsförsäkringen ock våra 
förmånliga betalningsvillkor. 

Edra gamla neJsuttna soffor och 

stolar omiitoppas. 
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Schumann skapade nu sina härli
gaste musikaliska verk. Det var. 
har det sagts, som om han öst ur 
ett ymnighetshorn. 

Men all denna lycka hade en un
derton av sorg — Robert Schumann 
föll offer för en melankoli, vilken 
slutligen, trots hans viljestarka mot
stånd. övergick till fullständig sin
nesrubbning, dock med ljusa mellan-
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perioder. Efter att 1849 ha nått 
höjdpunkten av sitt konstnärliga 
skapande blev hans kroppsliga och 
andliga hälsa under de närmaste 
åren allt mera vacklande. År 1854 
hade hans sinnessjukdom så förvär
rats, att han måste intagas på vård
anstalt. I juli 1856 avsomnade han 
stilla. 

Efter makens död ägnade sig fru 
Schumann vars konstnärsrykte nu 
stod i zenith åt konsertverksamhet 
både inom det egna landet och utan
för dess gränser. ' Med mästerskap 
och inför en hänförd publik tolkade 
hon den bortgångnes tonskapelser. 
Åren 1878—92 var hon musiklära-
rinna vid Hochs fconservatorium i 
Frankfurt a Main. Även som kom
positör gjorde Klara Schumann sig 
ett namn. Hennes död inträffade, 
så sent som 1896. 

)(»säitilarncs spalt. 

Bärförsäljmngen på gatan. 

För ett par nummer sedan inne
höll vår tidning en insänd art. "Bär-
torget" med kritik av vederbörändes 
anordning att förlägga bärhandeln 
i Gröteborgs centrum till en gata, 
där varorna måste förorenas av den 
smuts som ni res upp av den starka 
körtraifiiken, vilken därjämte utgör 
ett obehag och en fara för den kö
pande publiken. Man har med in
stämmande i artikeln från utomstå
ende håll bett oss fästa uppmärk
samheten på att god iorgrplats myc
ket väl skulle kunna beredas bärham-
deln, om man ville utnyttja de torg-
resurser som finnas i närheten av 
fiskhallen. Man har på ömse sidor 

B E R T H A  A N D E R S O N  
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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om denna två mindre torg, som i re
gel stå nästan tomma och på det 
stora fisktorget där man vid sidan 
av fiskhandeln berett rum även för 
grönsakshandeln är det tillgängliga 
utrymmet icke på långt när utnytt
jat. En koncentrering av den nu
varande handeln på dessa torg och 
•plats skulle vinnas även för bär-
handeln. 

fiembiträdesfrågaii. 

Artikeln "Hembiträdesfrågan" i 
n:r 37 av Kv. Tidn. har uppkallat 
signaturen "Gr. M." till ett beskt in
lägg, vilket av utrymmesskäl åter
gives här nedan i stark förkortning. 

G. M. skriver : 

"Undertecknad ställer sig inga
lunda avvisande till det av Kvin
nornas Tidning framlagda reform
förslaget rörande större kontroll vid 
anställande av tjänarinnor. Tvärt
om ! Det synes imig ligga något för
nuftigt i att en oss alldeles främ
mande person, särskilt om hon är 
från annan ort, vid sökande av en 
befattning i vårt hem förutom andra 
nödiga kompetensintyg även har att 
uppvisa s. fe. prästbetyg 

Men jag tror att förslaget faller 
på att våra husmödrar själva ställa 
sig likgiltiga till saken. Detta av 
flera skäl. Dels sakna de organisa
tion och kunna icke nå varandra. 
Dels frukta de extra besvär. Och 
en reform av föreslagna art är vär
delös, om icke alla äro med. Konse
kvenserna. bli i annat fall endast att 
de som ivra för förelaget och vid 
tillsättande av en ny hembiträdes-
tjänst fordra s. k. prästbetyg få bli 
utan, medan det på andra håll fort
går som förut. 

Kvinnorna äro inga organisatörer. 
De vilja ha ro. Och det medför oro 
att bringa ett missförhållande ur 
världen och ett nytt och bättre för
hållande in i den. Låt oss därför 
skrinlägga utopien! Den passar icke 
i en värld, där den eviga och oför
änderliga friden råder". 

Vad säga våra damer oim detta? 
Är pessimismen berättigad? Vi hål
la våra spalter öppna för den friska 
vilja som vill ge svar på tal. 

flugor. 
Människor med utpräglat renlig-

hetssinne kunna omöjligen tolerera 
flugor. Yi måste betänka att flu
gan är ren ohyra och i sin egenskap 
av .bacillbärare, smittospridare, av 
farligare beskaffenhet än många 
djur, som föra vida större respekt 
med sig. 

Yår tolerans av flugan beror på 
vår okunnighet om varifrån hon 
kommer. Kunde vi se all orenlig-
het, som den fluga berört, vilken 
öantastad promenerar omkring på 
fat och assietter på vårt matbord, 
skulle vi resa oss upp och icke kun
na smaka en bit mer. 

—- Bak, en rumsfluga"! säger den 
tolerante. Men var har flugan va
rit, innan hon kom in i rummet? — 
På liket i bårhuset, på avskrädet i 
soptunnan, överallt där stank, för
ruttnelse och orenlighet råder. Hen
nes vistelse i rummet är endast en 
förirring. Hon hör icke dit. Att 
hon stannar beror blott av att vi 
icke skydda oss för henne bättre, 
än att hon sorglöst kan livnära sig 
där. Vi vifta, på sin höjd bort hen
ne från stekfatet för att i nästa 
stund finna henne drunknad i mjölk
kannan. 

Människan med det utpräglade 
renlighetssinnet nöjer sig dock icke 
med att endast för ögonblicket jaga 
henne på flykten. Vissheten att ett 
från smuts och stank kommande 
djur befinner sig i hans närhet läm
nar, honom ingen ro. Han förföljer 
flugan. Han nöjer sig ej, förrän 
han dödat och rensat sin bostad ren 
från henne, så effektivt han kan. 
Dag efter dag. Och detta med ett 
så enkelt medel som en i solfjäder-
form sammanviken tidning, om ing
en flugsmälla står till buds. Och 

med varje fluga som dödas på detta 
sätt oskadliggöras tusentals. Så fe
nomenal är förökningen. 

A^i ha nu höst, och flugorna söka 
sig in till värmen. Med de första 
brasorna vakna de första höstflugor-
na — stam föräldrarna till komman
de åns legioner. Det är icke bara 
en hygienisk plikt vi uppfylla mot 
oss själva genom att i största ut
sträckning döda och utrota dem, vi 
göra därigenom en välgärning även 
mot våra medmänniskor. 

Flughatare. 

föremål för den eller själva älska, 
är en mycket dyrbar .skatt. 

Nu kände hon för första gången, 
att den pinsamma händelsen ej be
hövde tynga så mycket på hennes 
sinne, som den gjort. I närvaro av 
öknens tidlöse ande kände hon en 
del av skamkänslan, som1 var för
knippad med den episoden, försvinna. 
Det hela blev smått inför denna 
ogenomträngliga massiva värdighet. 
Mänskliga förhållanden voro i alla 
fall inskränkta och av liten betydel
se, och kanske hon gjort orätt i att-
ta en bagatell så högtidligt. 

Hon skulle aldrig kunna förklara 
vad det var för ett inflytande, som 
utgick från sfinxen, som gav lugn 
och läkedom åt hennes sjuka sinne 
och återgav henne något av den 
självaktning, som blivit iså brutalt 
rövad från henne, men för första 
gången kunde hon tänka på Owen 
Gheyne utan att en våg av bitterhet 
strömmade över hennes själ. 

Hädanefter skulle de båda, man
nen och jättestoden, alltid vara före
nade i hennes tankar, och med an
ledning av vad som sedermera kom 
att ske i Egypten, blev hon böjd att 

se tillbaka till denna .månljusa, afton 
med en känsla, som var blandad med 
bävan — nästan med fruktan. 

TREDJE KAPITLET. 

— Kitty, sade fru Lindsay en ju
nikväll två månader senare, under 
det hon kritiskt betraktade sig själv 
i den långa spegeln i sin sängkam
mare. Får jag fråga dig en sak? 

Tänker du gifta dig med Allan 
Fraser? 

Hon hade diskret vänt sig bort, 
då hon talade och tycktes vara för
djupad i betraktande av ett veck på 
sin klänning. Hon behövde emeller
tid inte ha gjort sig något besvär 
för den sakens skull, ty Kittys färg 
förblev alldeles oförändrad. 

— Det skulle jag inte tro, sade 
hon lugnt. Varför det? Finns det 
någon anledning att tro, att något 
sådant skulle ske? 

Celia vände sig om vid den lugna 
tonen. 

— Nå ja, jag vet, och du vet för
stås också, att pojken är över öro
nen förälskad i dig. Men du är så 

kall, det är svårt att veta, vad du 
tänker. En isak är då viss, och det 
är, att du aldrig skulle låta en man 
få veta dina känslor för honom, 
förrän ban erbjudit dig sin hand. 
Men vet du, Kitty, det vore ett myc
ket passande parti. 

—< Passande! Den pojken! Hen
nes ton var oefterhärmlig. 

—• Pojke! Nå han är tjugofyra 
år och du ett år yngre, iså vad åldern 
beträffar, är det ingenting, som hind
rar, mitt kära barn. Han är i alla 
fall äldre än du, om det också bara 
är ett år. Allan Fraiser är en alldeles 
särskilt lämplig äktenskapskandidat. 
Han hör till en första klassens fa
milj. General sir Harry Fraser — 
det bör vara gott nog för vem som 
hälst, skulle jag tro, -och hans fru 
var en av Yorkshire-Lycettarna, så 
hon var all right också. 

—. Å, jag vet, att han är av god 
familj och allt det där. Kitty tog 
ner sin operakappa, då klockan slog 
nio klingande slag i detsamma. Men 
Celia, -du förstår väl, att man inte 
kan ha nog av släktskapsförhållan
den bara. 

—« Nej, men han själv kommer 

att bli en stor artist en dag. Det 
säger alla människor, och ni har bå
da gott om pangar och kunde resa 
omkring och roa er. Vad i all värl
den kan du ha för någonting emot 
saken? 

-—- Att jag inte frågar efter ho
nom på det sättet, sade Kitty kyligt. 
Och eftersom det är så, har jag ingen 
lust att resonera om ämnet vidare, 
kära Celia. Säg mig i stället, vad 
du tycker om min klänning — du 
har inte sagt ett ord om den, och 
den är spritt ny. 

Professor Lindsay kom nu ut från 
sin studerkammare för att se deras 
avfärd. Han var mycket upptagen 
med vetenskapligt arbete, åtskilligt 
äldre än hans vackra fru, och fast 
han alltid var färdig att följa med 
henne, då hon önskade det, visste hon, 
•att han oändligt föredrog en stilla 
afton i sitt bibliotek, antingen ensam 
eller fördjupad i vetenskapliga dis
kussioner .med en eller annan av sina 
teologiska eller arkeologiska vänner. 

För i kväll hade han avböjt in
bjudningen, och eftersom värdinnan 
på stället var en särskilt intim vän, 

hade Celia ej yrkat på att 'han skulle 
komma med. 

—• Så skamligt sent. ni kommer! 
utbrast lady Rocikleigh förebrående, 
då de inträdde i balrummet en halv
timme senare. Naturligtvis väntar 
alla herrarna på er båda, men ni 
kunde väl kommit tidigare i alla fall. 
Gå nu och dansa bara. Bry er inte 
om att uppehålla er med att säga 
artigheter. Jag kommer med om 
några minuter. Fröken Romney, 
jag hoppas ni får roligt. Jag har 
haft massor med förfrågningar efter 
er redan. 

Kittys kinder glödde, och hennes 
mörka ögon strålade av iver och nö
je. Då första 'dansen var över, var 
hon redan alldeles omsvärmad, som 
hennes värdinna förutspått, och inom 
några minuter var hennes danspro
gram nästan fulltecknat. 

Allan Frasier, soim tog sig mycket 
bra ut, glad' och älskvärd, skyndade 
sig att begära hennes kort, och hon 
skakade på huvudet, då han klott
rade sina initialer vid ett halvt dus
sin danser. 

(Forts). 
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Bazar Alliance 55, gör de för! 
delaktigaste inköp av konser-

yer och rökt lax m. m. 
Vid inköp av minst 6 askar sillinlä«„ 

ningar lemnas 10 % rabatt. — För 
varor garanteras. pnma 

TEL. 45 70. 
Ingång till butiken närmast från 
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BREVLÅDA. 
E. L—d. Alldeles för lång. Ar~ 

titeln .på två spalter synes ms lagom 
sam ett drama i tre akter. Trespalfe-
artiklar fordra soim femaktsidramer 
ett intressant innehåll för att kunna 
'hålla publiken fängslad. Er artikel 
går på sex spalter — vi uttala oss: 
icke om innehållet, men tro icke att 
det finns en publik som har tid att 
läsa den. 

J—t R. Er förmodan är alldeles 
riktig. Vederbörande äro systrar.. 

Kontorist. Fallet av intresse. Vi 
återkomma. 

Övriga manusinsändare. Tidning
ens flyttning har fördröjt gransk
ningen. 

OB8. ! 

Om Ni flyttat så glöm ej att an
mäla den nya adressen. På posten 
om Ni prenumererat där. På vår Ex
pedition, Götabergsgatan 2, tel. 
18070 om Ni prenumererat hos oss. 

Observera även 

att detta är sista n umret på det här 
kvartalet. Förnya er prenumera
tion om Ni är kvartals prenumerant! 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

5iälvtillit. Av H—t. H—n. 
yrornas spädbarnshem. 
Sten Frödin. Av Ragna Peters. 
Svamp 1 huset. 
5e livsfarliga fönstren. 

Teater. 
Evig ungdom. Av Edith MacMillan. 
Allas vår sjukdom. 
Insändarnes spalt. Den stora frågans 

rationella lösning. Hembiträdesfrågan. 
Oallstenskuren. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Folkför'bundsförsamlingen i Genè
ve har nu avslutats. Durand, Ka
nadas representant, yttrade i avslut-
tingsanförandet, soim anförtrott« åt 
kmoni, att oim ocfcså förbundets ar
bete den här gången saknat glans, 
kan man i denna kärvhet se ett kon
staterande av det allvarliga arbete 
som utförts på det ekonomiska, fi
nansiella, kulturella, sociala och. hu
manitära området. 

Några påtagliga verkligt stora re
sultat av församlingens allvarliga ar
bete kunna emellertid: knappast på
visats. De märkliga besluten om eko
nomiska, skiljedoms- och avrust-
nimgskon ferenser gälla ju endast ett 
förberedande av dessa konferenser. 
Med kännedom om de utomordent
ligt magra resultat sådana samman
komster kunna lämna och i regel un
der de senaste åren lämnat, har man 
ingen anledning till högt spända för
hoppningar. 

För övrigt är att märka att rådet, 
som prövat folkförbundets resolutio
ner i vissa fall uppskjutit deras be
handling till nästa rådisimöte i dec. 
Detta är förhållandet med bl. a. be
slutet om en förnyad undersökning 
om en fredlig utjämning av alla rnel-
lanfolkliga tvister. Rådet vill näm
ligen avvakta resultatet av säkerhets
konferensen. 

Den sistnämnda konferensen är nu 
tryggad sedan Tyskland mottagit in
bjudningen till densamma. Platsen 
Är Lucarno och tiden den 5 okt. 
Vid notens överlämnande till de alli
erade makternas regeringar fram
förde de resp. tyska ambassadörer
na en hemställan att krigskuldfrå-

liksom frågan om Kölnzonens 
utrymning skulle behandlas i sam-
Wd med säkerhetsfrågan. Denna 
hemställan har på ett kärvt isätt a.v-
^öj'ts av såväl England och Frank-
Ti'ke som. Italien. 

Den badresa ryske utrikesminis-
tern Tjitjerin i dagarne företagit 
®ed Wiesbaden som mål 'ställes i 
Omband med isäJkerhetslkonferensen. 
Enligt rysk uppfattning tar densam-
^ bland åtskilligt annat sikte ock-

på inringning och isolering av 
%'ssland. Det är för den ryska stats-
Wsten en angelägenhet av allra 
brista vikt att korsa dessa planer. 

•Ett sådant uppdrag har icke kunnat 
k'Sgas i skickligare händer än Tjitje-
fiite, j-esa ttill Wiesbaden har 
tan gjopt uppehåll både i den polska 

och den tyska huvudstaden och kon
fererat med de båda ländernas ledan
des tatsmän. Resultatet av dessa 
överläggningar är iöke känt. Av av
görande vikt kan det knappast va
ra därtill betyder det nuvarande 
Ryssland för litet. 

Den franske utrikesministern, Ca-
illaux, som avlagt ett personligt be
sök i Washington för att ordna de 
franska krigsskuldema till U. S. A. 
har icke uppnått godkännande av det 
franska förslaget till uppgörelse, 
men reser i alla fall icke hem med 
tomma händer. Man har nämligen 
träffat en betalningsöverenskommel
se för de närmaste fem åren. gående 
ut på en årlig inbetalning av 40 mil
joner dollars. Det permanenta avta
let kommer att dryftas längre fram 
under femårsperioden. 

8jäh>tUUt. 

mr och Där. 

Planket kring Kämpebron har fal
lit —. och ett stort skri av missräk
ning liar höjts. 

Bron, som vi gått och väntat på 
en så evigt lång tid, är byggd — ic
ke för det Göteborg som är, utan för de 
omgivningar som kunna tänkas upp
stå, då staden efter något tusental år 
hielt och hållet ändrat karaktär. 

Avtäckningen innebär tydligen en 
iStor och obehaglig överraskning. 

Inför denna visshet måste man be
undra ett träplanks förmåga att be
vara hemligheter. Planket kring 
Kämpebron hade redan fått ålderns 
patina, innan det föll. Det hade 
stått där länge — mycket länge. Och 
ingen människa har vetat, vad som 
fullbordats bakom detsamma, förrän 
nu, då det är för sent att ändra. 

Vi måste väl i,iså fall vara tack
samma att det åtminstone blev en 
bro. Det 'kunde ju ha blivit något 
helt annat, som heller inte blivit till 
glädje för det Göteborg som är, men 
som tagits på ännu längre sikt för 
det Göteborg som en gång kommer. 

ett föredrag om Hrmemen. 

På föranstaltande av Göteborgs
kretsen i Förbundet för kristet sam
hällsliv kommer Fröken Karen Jep
pe, oimbud i Armenien för Nationer
nas förbund, att nästa fredag (den 9 
okt.) kl. 1/2 8 hålla ett föredrag i 
Armenienfrågan 

Genom pirossien torde allmänheten 
känna till de svåra förföljelser arme
nierna varit utsatta för från turkiska 
regeringens sida med t^angsför-
flyttning till deportationsområden i 
norra Mesopotamien och Syrien. 
Från europeiskt och amerikanskt 
håll ha stora ansträngningar gjorts 
för att bringa armenierna hjälp. 
Även vårt land är med i detta hjälp
arbete. En stor koloni 'har bildats 
för de armeniska flyktingarne och 
arfoetet bedrives både planmässigt 
och framgångsrikt. Det är om allt 
detta fröken Jeppe kommer att tala, 
vilket utgör en försäkran om ett in
tressant och instruktivt föredrag. 

Bland mänskliga dygder är må
hända självtilliten det 'sällsyntaste 
av allt. 

En bildad, fin och välsituerad 
dam sade mig en dag: "När någon 
hälsar ovänligt på mig, kan jag icke 
sova på natten". 

Det finns säkerligen många såda
na överkänsliga människor ibland 
oss, som rubbas i sitt innersta vid 
varje yttring av misshag eller kritik 
från yttervärlden. För att återgå 
till det angivna exemplet. Varför 
vände denna bildade och alltigenom 
korrekta dam en utomståendes ovän
lighet som kritik mot sig själv? 
Skulle det icke kunnat ligga lika 
nära till hands att söka felet på den 
utomståendes sida och förebrå ho
nom eller henne för bristande takt? 

Att så icke skett och att vid tec
ken på kritik utifrån iså nästan al
drig sker har sin grund i vår saknad 
av självtillit. 

Denna ä.r i många fall rätt egen
domlig och oförklarlig. Det finns 
människor soim ett helt liv beflitat 
sig att genom kunskap, resor och 
umgänge skaffa sig en solid fond av 
bildning. Medvetet eller omedvetet 
utvälja de därunder det som mest 
lämpar sig för deras 'speciella anlag: 
och intressens utveckling till högsta 
möjliga fulländning. De förefalla 
säkra, vissa i sina omdömen, upp
lysta till sina tänkesätt. Det ligger 
något i vad de säga som- ger intryck 
av ett resultat — en summa av myc
ken eftertanke. 

Men låt dessa som man anser 
grundligt och gediget bildade perso
ner bemötas av en person med annan 
livssyn och uppfattning — en livlig, 
slagfärdig debattör, utan djup må
hända, men smidigare, skickligare i 
repliken än de själva och följaktli
gen den som lättast kniper audito
riet och applåderna. Var är då 
självtilliten hos den mera upplyste! 
Han lämnar icke debatten med den 
avklarade själens olympiska lugn 
utan upprörd, vacklande och med 
nederlagets höga färg på sitt ansikte. 

Självtillit — denna gudomliga 
gåva som komoner snillet, segraren, 
idealmänniskan att lyckas — hur 
sällsynt är den ej! Hur nästan rö
rande motståradslöst vi låta kreti och 
pleti bli våra domare och 'betygsät-
tare —. och hur nästan löjligt under-
givet vi giva dem Tätten härtill i 

vårt hjärta! 
Och dock — vad angår oss i grun

den X:s, Y:s eller Z:s tankar eller 
omdömen om vår person, vara åsik
ter eller handlingar? — Jag är jag 
genom en nödvändighet som icke la
ter sig diskuteras, mina åsikter äro 
redligt förvärvade, mina handlingar 
behöver jag icke skämmas för. och 
även om jag skulle behöva angra nå
gon av dem — vad berättigar X. el
ler Y eller Z. till att för den sakens 
skull sätta sig på sina höga hästar 
emot mig? Ha icke även de begått 
en del mindre vackra eller väl över 

tänkta handlingar, vilka i så fall li
ka väl kunde inbjuda mig till den 
moraliskt indignerades domarpose 
gentemot dem? 

Jag utvecklar tanken med hänsyn 
till min alltför överkänsliga vän. 
som icke kunde sova om natten, där
för att någon hälsat ovänligt. 

Ack! Hur uppenbar ligger icke 
hennes tankegång. Varför — har hon 
osäker och vacklande frågat sig — 
varför hälsade X. eller Y. eller Z. så 
ovänligt på mig? Ha,r jag sagt eller 
gjort något dumt? Ha de hört nå
got ofördelaktigt oim mig? Vilket av 
allt jag kan gissa på är det. Ty 
någon grund måste det ju vara. jag 
förstår annars ic)ke denna hälsning. 

Och medan X. eller Y. eller Z.. 
som antingen icke menat någonting 
alls med sin hälsning eller också 
verkligen menat något med den, 
glömska av hela händelsen i ro njuta 
av fästens glädje eller av sin goda 
sömn, förtfar hon med sitt menings
lö sia sj älvplågeri. 

Ägde hon i dess ställe sjiil v tilli
tens gudagåva, skulle hon lugnt och 
kallt och utan någon slags sinnes
rörelse konstatera: — Fru X. eller 
hr Z. hälsade ovänligt på mig i dag. 
Det finns ingen anledning. Jag tyc
ker icke oim nyckfulla eller taktlösa 
människor och nästa gång ser jag-
dem icke alls. 

Hela saken enkelt utagerad! Du 
har redan med förståndet mött och 
avfärdat ett yttre obehag, innan det 
ens hunnit snudda vid din känsla. 
Du har med andra ord ställt kyrkan 
mitt i byn. Ty det. betyder i grund 
och botten ingenting vad den ene tror 
eller tänker om den andre. Det en
da som betyder något är vad nian är. 
Ett värdesättande utifrån måste all
tid förbli mer eller mindre halvt och 
och haltande. Ty för att bedöma en 
människa rättvist, fordras att man 
känner alla typer från den högsta 
till den lägsta, liksom man bör kän
na hela klaviatyren för att höra var 
en ton ligger. Och hur mången be
sitter denna förmåga? 

Varför sålunda imponeras eller 
oroas av främmande personers håll
ning emot oss? Den betyder ju så 
litet i en värld, där även dina bästa 
vänner, dina dig mest förtrogna så 
lätt kunna svika för att följa nya 
tyckens eller nya intressens finger

visning. 
Men därför är det ju icke nödvän

digt att vi övergiva oss själva. Och 
detta är just vad vi göra. då vi släp
pa. yttre intryck så allt för nära in
på oss, att vi frestas att förlora vår 
självtillit. För att icke migshaga, 
såra eller stöta os® med andra, äro 
vi beredda att förneka vårt eget jag 
och låta alla andra omdömen gälla 
högre än vårt eget. i tro oss kan
ske därmed göra våra medmänniskor 

en behaglig tjänst. 

Misstag! Det finns ingenting som 
människorna åtrå varmare än per
sonligheter, de lugna, överlägsna, 

JVTyromae 
öpädbamehem. 

MAJA FAGERSTRÖM. 

Överinspektris för Myrornas barnhem. 

Sällskapet Myrorna i Göteborg är 
på ett alldeles särskilt sätt inneslu
tet i allmänhetens sympati. Det är 
lätt att ange orsakerna — den långa 
tid sällskapet ägt bestånd, arten a.v 
dess verksamhet, de vunna stora re
sultaten och i icke' oväsentlig mån 
de många populära kvinnonamn, 
som varit eller äro knutna till säll
skapet som dess ledande krafter. 

Myrornas historia är en berättelse 
om varma hjärtan, starka viljor och 
klara hjärnor, om1 stora svårigheter, 
men också om segrande uthållighet. 

Sällskapet ägnar sig åt barnhems-
verksamhet. Det innesluter i sin 
omvårdnad friska, duktiga, lovande 
barn, vilka föräldralösa, födda utom 
äktenskapet eller av andra orsaker 
äro i behov av ett fosterhem. 

Till det första, år 1892 upprätta
de barnhemmet ha under årens lopp 
fogats ytterligare sex, därav några 
under eget tak. Det nådda lyckliga 
sjutalet kunde på grund av den in
trädande allmänna depressionen, vil
ken också återverkat på sällskapets 
ekonomi, icke upprätthållas, utan 
ett par av hemmen ha måst nedlägga 
sin verksamhet. Låt oss hoppas, att 
det skett endast tills vidare, och att 
det välstånd, den rikedom som söker 
värdiga föremål för sin givmildhet 
skall träda til'1 och ge Myrorna det 
ekonomiska stöd, sam de behöva för 
att kunna låta de nedlagda hemmen 
träda i funktion igen. 

På vad sätt, kan man undra, er
hålla Myrorna de betydande sum
mor, som erfordras för att driva en 
så omfattande verksamhet, som des
sa fem barnhem äro? De förfoga 
över ränteavkastningen, dels av eg
na mottagna donationer, dels av någ-

aldrig förbluffade, aldrig i sin över
tygelse rubbade, aldrig på sitt eget 
värde tvivlande människorna. Ge
nom sitt blotta lugn och sin fasta 
tro på rätten till respekt för såväl 
sin person som för sin livsåskådning 
verka de som klippor i havet — klip
pan vid vilken förbidrivande gärna 
säka ett skydd och fäste. 

H—t. H—n. 

ra andra donationer som för barn-
hemsändaimål överlämnats till Göte
borgs stad. Vidare får sällskapet 
bidrag av "Barnens dag" och "För
sta Majblomman". Desisa tillflöden 
äro dock ej nog, och' .sällskapet mås
te därför genom egna anordningar 
fylla den alltid stora bristen i års
budgeten. Det sker genom medlems
avgifter, en åriigen återkommande, 
av det unga Göteborg med entusiasm 
omfattad barn fest., genom behåll
ningen av Myrornas populära "Påsk
vecka", då deras färgrika påskris be
härska staden, sa.mt genom försälj
ningen av Myrornas omtyckta 
Barntvål" o. s. v. 

Under det att övriga. Myrhem ha 
barn i olika åldersklasser är Späd
barnshemmets iskyddslingar alla av 
samma späda ålder, från de nyfödda 
till tvååringarne. 

Med Fru Maja Fagerström, över
inspektris för alla Myrhemmen, som 
färdledare bilade ett litet sällskap 
Myror och andra intresserade en vac
ker höstdag ut till detta, mösterhem, 
inrymt i eget präktigt hus ute på 
Utbynäs. 

Liksom alla de andra hemmen har 
det ett vackert friskt och fritt läge. 
En stor trädgård håller yttervärlden 
på avstånd. 

Luften är denna dag mikl, solen 
står i zenith och de besökande finna-
hela barnskaran ute i det fria på 
sydsidan av huset-, där det är varmt 
och skönt som rådde ännu somma
ren. 

De största bland småttingarne äro 
samlade på den stora lekverandan, 
där de, solbrända, knubbiga och väl
mående, under en sköterskas tillsyn 
krypa eller st-ulta omkring, njutande 
sitt sorglösa väsende. En liten pys 
med runda röda kinder och en eld
glimt i ögat ger hals, när han ser de 
främmande, men tystnar tillfreds i 
samma ögonblick han fångas upp 
från golvet och slutes i överinspek-
trisens famn. 

Och på sovverandan nära intill 
slumrar sött den yngsta barnskaran 
i sina praktiska bäddar, en kombi
nation av säng och hängmatta. För 

DRICK FRIMÄRKS THE 



K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORO- - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

•••••••••••••••*••••••••••• 
Inf, gen. Göteb. Tandl.-Sällskap. • 

i Tandl. Lisa Andrén i 
Vasagatan 5 B, Tel. 10919. S 

10—2, 5—7; lördagar 10—2. 

[Tandläkare KARIN THORLEIFl 
a • 
g Kungsportsavenyen 29. Tel. 11789. " 
• • 
• Vard. 7—2 el. efter överenskommelse. ; 
"••••••••••••••••••••••••••••••••••••B" 

att solen icke skall blända barnens 
ögon. när de i vaknandet slå,s upp, 
äro su ff letterna spända över huvud
gärden, men man ser under dem de 
täcka små huvudena vila i djup ro-
fylld sömn på bländvita kuddar. 
Händerna soma ligga knutna på täc
kena äro bruna, berättande om stän
diga dagslånga siestor i sol och böl
jande luft under denna goda strå
lande sommar. En och annan liten 
parvel oc!h tös, som redan, vaknat ur 
middagsslummern, kuttrar förtjust 
för isig själv eller sträcker lekfullt 
de unga lemmarne —• va:r skulle de 
väl ha varit nu alla dessa små utan 

detta hem som människokärleken 
byggt dem? 

En rundvandring genom byggna
den visar salen med långbordet där 
småttingarnes toalett ombesö-rjes, de 
inånga ljusia sovrummen imed de go
da bäddarne, idet skinande propra kö
ket, tvättstugan där arbetet aldrig 
vilar 

Och under det att allt detta de
monstreras berättar Eru Eagerström 
om hemmets verksamhet och ger en 
del siffror. 

Spädharnshemmet, som ägt be
stånd sedan våren 1906, har i ge
nomsnitt i sin vård ett 40-tal barn 
pr dag räknat. De äro i regel av 
utom äktenskap 1 ig börd imed föräld-
rarne nästan undantagslöst ur 'arbe
tarklassen. I en del fall betalar nå
gon eller båda föräldrarne för bar
net, i andra uppfylla de av skilda 
•anledningar icke denna plikt. Stati
stiken för år 1924 visar att av 76 
fäder 38 aldrig besökte eller betala
de för sina barn. Direkt försumlig
het förelåg i 16 fall. Av de 76 
mödrarne voro på samma sätt åtta 
försumliga. 

Vad blir det av barnen, när de som 
tvååringar utskrivas från hemmet? 
Några komtma till föräldrarne, när 
dessa, som understundom händer, 
gifta sig, andra omhändertagas av 
mödrarne eller deras anförvanter, en 
och annan a:v fadern. De övergivna 
och hjälplösa, de barn som föräldrar
ne icke vilja eller icke kunna taga 
sig an, försöka Myrorna så långt det 
är dem möjligt att upptaga i sina 
andra barnhem. Det är ett önske
mål för framtiden, att denna utväg 
i stället för fattigvården skall stå 
öppen i fråga om varje sådant barn. 

Spädbarnshemmet förestås sedan 
år 1915 av syster Gerda, en av dessa 
prakttyper som man finner bland 
våra dagars sjuksköterskekår, be
redda att göra en hel och stor insats 
på en krävande och ansvarsfull post. 
För övrigt består personalen av en 
sköterska några sköterskeelever samt 
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några mödrar, som betala sitt och 
sitt barns vivre med arbete. 

Ett hem av detta slag måste vara 
kostsamt i driften hur ekonomiskt 
denna än må vara ordnad. Utöver 
de erlagd-a avgifterna för barnen er
fordras för hemmets upprätthållan
de ett årligt belopp av trettiotusen 
kronor som Myrorna alltså ha att 
anskaffa. Vilka bekymmer, vilka 
svårigheter, vilket arbete ligga icke 
bakom denna isumma! Vilken entu
siasm- för saken, vilken offervilja vill 
det icke till för att taga denna dock 
ovidkommande börda på sig, vilken 
uthållighet och vilken tro på män
niskors givmildhet för -att fortsätta 
att bära den. 

Sällskapet Myrorna har till sty
relse doktor Clärda Lidforss av Gei-
jerstam. ordförande, fru Maja Fager-
•ström, v. ordf. och öv-erinspektri-s, 
fröken Hildur Öijer, sekr., fröken 
Nanny Lindström, kassaförvaltare, 
;amt fruarne Elsa Blackstadius, An
nie Holimberg och Olivia Olsson-
Wessman samt fru Svea. Jaederholm. 
Fru Frigga Carlberg, som under 
trettio år var själen i Myrornas 
verksamhet, -men som lämnade ord
förandeskapet, när hon för några 
år sedan överflyttade till Stockholm, 
står nu som sällskapets första he
dersledamot. 

Sten frödin. 
Första våningen på Palace. 
Dörr 120. 
Bakom dörren den store frenologen 

och karaktärologen Sten Frödin. 
Framför dörren jag. 
Ögonblicket kändes en smula hög

tidligt. Att promenera in till en 
person, iso-m efter ett stilla iakttagan
de av ens sätt att gå, stå, hälsa och 
sätta sig samt en hastig mätning av 
ens skalle skulle kunna vända ut och 
in på -ens bättre -och sämre jag och 
visa det i alla dess mest fördolda 
skrymslen — jag undrar om någon 
tar ett dylikt steg utan en viss spän
ning. 

Min knackning ljöd en aning mal
ligt hård i korridortystnaden. Ett 
ögonblicks stillhet — en sugning 
mellan dubbeldörrarna — och jag 
släpptes in till den övernaturlige. 

Han Stod mitt på golvet. Det 
första som frapperade var blickens 
eld och skärpa och ansiktets uttryck 
av frisk, naturlig godlynthet. 

Människokännare ! — Människo
vän! Det ligger egentligen ingen 
orimlighet i detta. 

Stum bugning. Ett frammumlan
de av ärendet, uteslutande -för for
mens skull och för att fylla ut tom
rummet efter den utelämnade presen
tationen. Man presenterar sig näm
ligen icke hos herr Sten Frödin. Icke 
förrän efteråt. Människor ha ju 
nämligen i allmänhet så världsbe
römda namn. 

Seansen börjar. Nedsittning på 
en stol i rummets mitt. Mätning. 
Tystnad. 

Herr Frödin har satt sig i soffan 
framför mig. Han håller i handen 
mä tappa raten, som liknar en radio-
lur utan öronp lattor. 

Och så börjar han. 
Jag har icke kommit vare sig tviv

lande eller troende, utan fördomsfri 
som en oskriven grif fel tavla. Men 
det lian i raska drag skriver ned på 
den kommer mig att övertygas. 

Denne mig fullkomligt obekante 
herre, som sitter där i soffan och le
ker mied sin trollfundiga passare, sä
ger mig saker som röja större känne-
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8\>amp i huset. 

Den lilla men förfärliga ... dagliga portionen. 

"Var dag liar sin händelse.... en 
präst.... en läkare .... förestånda
rinnan för en anstalt.... en tjän
stemän .... en direktör, skriver den 
danska författaren Harald Tandrup 
i "Berlingske Tidende". Hur un
derbart skulle det icke vara, om vi 
en -morgon öppnade vår tidning och 
funne oss leva i en ljus och hederlig 
värld mellan älskliga, rättrådiga 
människor! Understundom gripas vi 
av ursinne geh vi rasa mot pressen, 
som barn vilka slå stolen; mot vilken 
de råkat stöta sig. 

Det är något tragiskt med tid
ningarne. Man måste tänka på ad
vokaten i Strindbergs Drömspel, när 
han säger: 

— Se på imina händer! De äro 
svarta och kunna aldrig bli vita! 
Jag kan endast gå -ett par dagar med 
mina underkläder :— de fyllas av 
stanken från andras förbrytelser! 
Jag låter röka, med svavel, men det 
hjälper icke. När jag isover, dröm
mer jag om förbrytelser! 

Pressen som man tänkte sig som 
en härold med blank trumpet har 
fått sig tilldelad' den 'ofördelaktiga 
rollen att vara budbäraren av allt 
-det vämjeliga vi blygas över, ehuru 
vi girigt sträcka ut våra händer efter 
det. Ty medan vi «berörda lyssna 
till det geda förnimma vi en säll
sam rörelse inom oss, när vi höra ta
las om det onda. Det är där den 
äkta sensationen ligger! 

Och dock är det en lättnad att läsa 
om mord och inbrott emot de små 
äckligheter, som berätta om karak
tärsvaghet, om oduglighet, om närig-
het och ohederlighet i smått. 

Allra ohyggligast är det när både 
den skyldige och den förfördelade 
äro lika osympatiska, därför att ing

en av dam har rent mjöl i påsen. Man 
ko-mimer att tänka på' de mångbena-
de småkrypen i en vattendroppe. 
Där kämpas med knep och småfin-
ter på ömse håll, och den som står 
utanför saknar möjlighet att avgöra 
vem av dem som har rätt. Man får 
endast Ott allmänt intryck av uselhet. 
Mien även det kan vara orättvist. 
Den som angripes för bagateller kan 
tvingas in ett försvar, som verkar 
löjligt. Man har ett folkligt uttryck 
som säger: en lusblåsare! Rabelais 
ger förklaringen till detta ord. Han 
berättar att reformationstidens gat
pojkar fångade löss, soim de sedan 
genom ihåliga grässtrån blåste bort 
på personer, soim -lågo på knä och bå-
do i kyrkorna. Det är en träffande 
illustration av allas misstänkliggö
rande av alla! Och det är just den
na känsla av krypande och smygan
de orenlighet vi möta då vi läsa- tid
ningarnes dagsrapporter. 

* 

Allt detta f örsiggår i det samhälls
skikt, som mer eller mindre skulle 
vara överklass. Nedanför står be
folkningen med undrande ögon och 
god gammaldags harm och -ser på all 
denna ynklighet, den må gälla en 
fackföreningspamp eller en krigamil
jonär, som begår svindlerier. Denna 
befolkning ser naivitetens gudar stör
tade och upptäcker att dess tackof
fer av respekt gnagts -av råttor. 

I ett samhälle soim är välsignat 
-med allmän rösträtt är detta ett kri
tiskt ögonblick. Ty vi .måste kom
ma ihåg att den menige mannen hälst 

dom om mina anlag, böjelser, karak
tärs- -och lynnesdrag, än någon av 
mina allra närmaste ägt. Utan att 
Söka, utan att snubbla på orden, dis
tinkt och klart, som läste han från 
något osynligt plakat, rullar han upp 
huvuddragen :i min natur och -psyke. 

Det fanns ju tusen möjligheter. 
Hian kunde exempelvis- ha sagt att 
jag älskar matematik, sport, affärs
rörelse och atleter. Och jag hade 
lämnat honom en illusion fattigare. 

Nu gick jag befäst i en ny tro på 
ef mänsklighetens sjätte sinne. 

Om frenologien är -en vetenskap 
eller ej, vet jag icke, men däremot 
att det finns något som heter män
niskokännedom, och att de erkända 

vetenskaperna skulle vara mycket be
tjänta av att äga lika klarögda och 
osvikliga experter som frenologien 
har i herr Sten Frödin. 

Ragna Peters. 

J<ranfct 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET - VISKAFORS 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebol , , , w . , « f t . , n g o - n K u e D O j a ^  

SVEA 
Göteborg. 

/• 

Höst- & Vinter 

Dam-, Herr- & Barn-

S K O D O N  

A. B. HERKULES 
45 Kungsgatan 45. 

J 

vil'1 tro, att' de som skola vara något 
också verkligen äro det! Han begär 
av "de stora" att de skola vara stora. 
Han väntar icke, att de skola vara 
helgon, men han tror att -deras liv 
och tankevärld äro storstilade och 
han känner sig med all rätt bedra
gen, när han upptäcker att ide endast 
äro förklädda småborgare. Då gör 
han det soim bär hans natur emot 
— han låter sig regeras av sina egna! 

* 

V|i uppleva en auktoritetens upp
lösning och undra vad framtiden äm
nar ge oss i stället. Världen vill 
regeras, och det måste Ske av män 
som äga förmåga, att bära ett ansvar. 
De stickprov pressen ger oss visa ty
värr, att det endast är ett fåtal som 
känner det ansvar som följer med 
löner; anseende, aktning och att ha
va. andra människors öde i sin hand. 
Det är möjligt, att det i gångna -ti
der fanns mera oduglighet men -det 
fanns icke så mycket uselhet. Den 
visar sig icke allenast i människor
nas felsteg utan också i det sätt var
på dessa felsteg beivras. Det är en 
dålig tid när lasten är halvtvättad 
och dygden halvsmutsig. Jordbäv
ningen som störtar ett hus har natur
katastrofens storhet — svampen som 
äter sig in i bjälkarne .... dold och 
stinkande .... är mycket värre. Den 
tar modet från oss. Var morgon när 
samhället vaknar med frisk energi 
få vi till frukostkaffet historien cm 
en ny liten tjuv eller stackare, för
följd av andra tjuvar eller upptäckt 
av andra stackare. Det ger en då-
li»' start till dagens arbete. 

En inrotad, falsk tro är det, då 
man förmenar sig kunna köpa billi
gare och bättre i en affär av mindre 
omfattning. - Det är just vår stora 
'omsättning, som möjliggör våra låga 
priser på de kvalitetsvaror, vi föra. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

* 

Det -onda som utgår från vår mun, 
återfaller ofta i vår barm. 

Georg Herbert. 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annor,-
sera det i 

GÖTEBORGS 

MORGONPOST 
Alla Edra^vänn^ 
lasa den tidnings 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Smakfulla Kransar 
Vasa Blomsterhandel 

Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat.21. Tel. 5481.' Hovfe1' .. eraotör. 

<S «4. ètfymbti 

S e g t n t m i t t g g J h t i  
24 KUNGSGATAN 24 

Tel. 3623 - 14090 - 6607 
ombesörjer på erkänt bästa satt 

allt som tillhör begravningar. 
Eldbegängeteefifreningens expedition. 

MERKURTVÅLEN 
är enastående för 

fintvätt. 

Nadco färgar alla tyger tvättäkta. 
Kan användas till såväl kallvatteusfärg-
ning som kokning. -Begär beskrivning 
på kallvattensfärgning hos Eder hand
lande eller hos Aktiebolaget Nadco, 
Göteborg-. Tel. 20365. 

De livsfarliga 

fönstren. 
En beklaglig och till eftertanke 

manande olyckshändelse har i dagar
na inträffat. En ung tjänsteflicka 
råkade under fönstertvättning störta 
ned från femte våningen i ett fl-us 
vid Sveagatan i Göteborg ocäi där
vid ådraga sig. så allvarliga skador 

att hon senare avled. 

Händelsen är av sådan art -att den 
icke utan vidare kan passera. ^ 
måste ovillkorlig m få till stånd 
skyddsanordning för den livsfarliga 
sysselsättning, som fönsiterputsning 

en är sålänge det gammalmodiga^ 
utåtgående fönstret ännu tillåt-» 
sätta våra husmödrars och tjänarm 
nors mod och dödsförakt på det hår 

daste prov. 

Och framför allt måiste vi få en 
annan och förnuftigare fönstertyp, 
nämligen det inåtgående dubbelkopp 

lade fönstret, soim dels besparar us 
hållen det -extra och betungande ar
betet med innanfönstrens insätten ^ 
och -dels möjliggör rengöringen 
fönstren inne i rummet -och a 
minsta risk för den arbetande. 

V A C K R A  K L Ä D  E R !  
KLÄDNINGAR för alla tillfälle, färdiga och på bestaun 

Kon f. JL.-B. JLJLFIS B O ISEN. 
Tel. 18346. 11 Korsgatan 11. -

TX . •> l_ • l_. att tios oss köpa Gardiner, ^ 

Det ar ekonomisKt 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH våra tillverkningar Dev 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. finska' 

Prover sändas. Precisera godhetsfutlt i ad 

K O >' S rr F Tu I T E IN, Göteborg G:la Hogs 

Offentliganöjen. 

Stora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Sista valsen. 

Operett i 3 akter av Oscar Straus. 

korensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8 : 

Simson och Delila 

Tragik°medi i 3 akter av Sven Lange. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 
"Bortbytta äkta män" 

(Dubbelexponering) 
•i- i 1 65 o 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. Çilj- a *• 

V e c k a n  5 / 1 0 — 1 1 / 1 0  
PALLADIUM 

Kl. 5,15 (bill, barnbilj.), 7 o. 9. 
Felix Körtings Lustspelssuccés 

"När Bengt och Anders bytte hustrur" 

JJJA.LTO Kl. 7 o. 9 Barnförbj. 
"1>IN NÄSTAS MAN" 

i huvudr. Pauline Frederick. 

Ccu/aJtK L/oyue 

*S%âmaiaat. />0, / 

M ö b e l t y g e r  

i linne, ytte och bomull. 
K O N S T S L Ö J D E N  

Södra Hamngatan 45, 
mitt emot Palace Hotell. 

Ccater. 
• Under det «att Stora Teatern -allt
jämt spelar "Sista valsen" under god 
publiktillströmning 'har Lorensbergs-
teatern under -veckan med en tvär 

•omkastning -bytt program. Det span
ska romantiska lustspelet har efter
följts av den danske författaren Sven 
Langes isfcådespel "Simson och Deli
la". Pjäsen visar kanske icke all
tid. 'men dock oftast livets eget an
sikte, vilket, när det speglar de stäm
ningar och känslor som här, skräm
mer -—. 

Man föres in i ett på osäker grund 
vilande litet hem. Där finns en me
delålders ännu icke erkänd, men nuå-
liända genial författare ock hans 
unga hustru. För hans sorglösa sin
ne betyda obetalade hushållsräkning
ar, iliemmetis hal vim isär «och man-

ISSU 
TAPISSERI 

DETALJ 
ö. Hamng. SI. 1 tr. 

Gardiner, Kuddar 
& Dukar 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

kaffet 

oarksn kandoaiul, 
som smakat KAKAO 

sch ett er med fransar ingenting mot 
kärlek oeh poesi, under det att hon 

känner kvinnans avsmak för det graa 
vardagsarmodet oeh förakt för man
nen, vilkens kraft icke räcker till 
tör att lösa livets allra enklaste eko
nomiska problem. Skådespelets för
fattare understryker med ett brett 
streck detta kvinnliga drag oeh kom
binerar det med allsköns lågsinnade 
karaktärsdrag. Som en annan De
lila förråder och överantvardar hon 
den man. som lagt sitt hjärta i hen
nes hand, åt fienden. 

Bland de spelande märktes främst 
hr Torre Cederborg, som med sin 
Simson visade nya starka sidor i sin 
skådespelarebegåvning. Fröken Elsa 
Carlson återgav sin Delila så mänsk
ligt som den vanskliga rollen tilllät. 
Ett litet mästerverk i fin komik var 
hr Blickenbergs skådespelarstudie 
och hrr C. Ström och W. Berndtsson 
utförde såsom resp. teaterdirektör 
och regissör ett par andra, mycket 
goda biroller. 

Det kan hända, att Ni för ett eller 
annat inköp gör Eder mödan att "gå 
långa vägar"; -detta har då sina skäl. 
"Linopeters", platsens välsorterade 
specialaffär i Linoleum och Vaxduk, 
befinner sig emellertid i stadens cent
rum: Kungsportsplatsen 2. 

* 

Mannen bör trotsa, kvinnan böja 
sig för opinionen. 

Madame de Staël. 

€vig ungdom. 
Av Edith MacMillan. 

Det är ett känt -ooh erkänt sak
förhållande, att nutidens kvinna 
håller sig längre ung än tidigare ge
nerationers kvinnor. Det är icke en 
fråga om allenast kläder och upp
trädande utan även om utseende, 
sinnelag ooh vigör. 

Man har försökt att finna den 
hemlighetsfulla källa varur denna in 
i -en rätt hög ålder bibehållna ung
domlighet hämtar sin kraft, -oeh man 
tror sig också ha funnit den. 

Naturligtvis spela de goda hygie
niska förhållandena i vår tid en vik-
tio- roll i detta hänseende liksom 

även den "skönhetsvård" varje kvin

na med självaktning praktiserar, 
vården av tänder, hår, hy, händer, 
figur ooh allt vad till hälsan hör. 

Men detta är icke nog. 

För att hålla ålderdomen på av
stånd måste den medelålders män

niskan, det må vara man eller kvin
na, räkna med framtiden, d. v. s. ha 
en levande känsla av att den verk

ligen tillhör 'henne, att den har nå
got att ge henne, att den kräver nå

got av henne. Hon måste ha något 
att hoppas på, att arbete för, något 

att intressera sig för som räcker li
vet ut. 

När man icke längre begär eller 
väntar något av framtiden, när man 
känner sig -avpolteterad och ser icke 
framåt utan tillbaka på livet som 
på något vilket till sin värdefulla 
del redan är förgånget, då ger man 
sig motståndslö-st åldrandet i våld. 

Vilken förödande inverkan på en 
människas vitalitet 'förlusten av en 
livsuppgift, ett livsintresse kan in
nebära ha vi nog alla haft tillfälle 
att se ifråga om män som, ännu 
kraftiga och arbetsdugliga, av ett 
eller annat skäl övergivit en verksam
het, åt vilken de tidigare med in
tresse ägnat sig, affärsmän som nöd-
tvunget eller frivilligt lämnat sina 
företag, tjänstemän som pensione
rats, löntagare som avskedats. Det 
är som om själva livets källa sinade. 

I ett liknande ogynnsamt predika
ment befinna sig många gifta kvin
nor, när de efter att tidigare helt och 
odelat ha ägnat isig åt att "vara mor' 
plötsligt i 45—50-årsåldern frånryc-

kas denna rika uppgift därigenom 
att deras barn blivit vuxna oeh flu
git ur boet. 

Att vid en så sen tidpunkt i livet 
finna andra ersättande intressen, om 
inga sådana hållits i reserv, är svårt. 
Man tycker -sig för gammal att börja 
från början med något, distanserad 
som man måste 'vara av dem vilka 
startat i god tid, ooh man misströstar 
om att kunna åstadkomma något av 
värde under den korta tid som even
tuellt återstår, «av livet -och med den 
reducerade kraft iman har att räkna 
med. Och så överlämnar man sig 
åt overksamheten, enformigheten, 

S I D E N H U S E T i  
Franska 

Beställningsaodelning 

för 

K a p p o r ,  D r ä k t e r  
K l ä d n i n g a r  
R e k o m m e n d e r a s  

och 

håglösheten och därmed åt det för 
tidiga åldrandet. 

Den i våra dagar längre bibehåll
na kvinnliga spänstigheten oeh liv
fullheten synas i själva verket falla 
uteslutande på de kvinnors lott. vilka 
äga intressen som på ett varaktigt 
sätt ge innehåll och värde åt deras 
liv eller, odlade vid sidan av en an

nan större livsuppgift, vid behov 
kunna ersätta denna, ett omtyckt yr
kesarbete. sociala, politiska, filantro
piska, konstnärliga eller vilka intres
sen som hälst. en liten talang, ett 
litet "hobby", något som betyder 

verksamhet och liv. 
En bemärkt kvinna, som ägnat 

uppmärksamhet åt detta ämne. har 
givit ett råd vilket jag tillåter mig 
citera. 

"Må varje kvinna, medan hon än
nu är ung, låta sitt hjärta säga sig 
vad hon hälst av allt skulle vilja ha 
till livsintresse, om ödet skulle neka 
henne lyckan att bli maka och mor. 
Må hon även om hon blir gift hålla 
fast vid detta intresse och trofast 
ägna det något av sin tid hur svårt 
det än må vara. och även om andra 
finna det onödigt och löjligt. Hur 
obetydligt detta intresse i sig själv 
må vara, så är det i alla fall hennes, 
ett uttryck för hennes individualitet. 
Vad som hälst är bättre än att inte 
ha något personligt tycke alls. An
tingen hennes håg står till trädgårds
skötsel eller studier, till att undervi
sa eller till att konservera frukt, till 
att sy, att måla eller till att deltaga 
i det sociala arbetet, må hon alltid 
kämpa för att hålla denna låga vid 

liv". 

Hllas vår sjuk

dom. 
— Läkarevetenskapen har under 

de senaste årtiondena bedrivit ett in
tensivt forskningsarbete och även 

Moderna Nyheter i 

Virk- & Stickgarner 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B 

för handvirkning och handstickning 

av JUMPER, SCHALAR etc. 

»Dagmar» enfärgat ullgarn pr hg. 1-5° 

»Carmen» tvåfärgat ullgarn » 1.8o 

»Brilliant» enfärgat ylle och silke » 2.70 

»Mandarin» tvåfärgat ylle och silke » 2.20 

»N:o 204» enfärgat silke » 2.50 

»Heinzella» flerfärgat silke » 3.20 

»N:o 210» s. k. Fiskgarn » "2-8o 

»Strutsgarn», öglegarn, enfärgat ylle » L80 

»Moorland» flerfärgat ullgarn, härva om 55 gram 1.2b 

»Sylflos» flerfärgat ylle och silke d:o d:o - 2. 

»Restalool» vitt ylle och silke d:o d:o I.50 

Stort färgsortiment i alla kvalitéer. 

STICKOR! VJRKNÅLAR! 

V1RKGAFFLAR! 

A. Jönsson & Co. 
Specialaffär för Tricotvaror. 
50 KUNGSGATAN 50. 

Filialer: Linnégatan 10. Övra Husargatan 4. Carl Johansgat. 13 

gjort värdefulla upptäckter, skriver 
en tacksam penna, vilken emellertid 
i nästa ögonblick ger tillkänna ett 
skairpt missnöje genom att tillägga: 

— Forskningarne hava emellertid 
huvudsakligen anslutit sig till de 
stora sjukdomiarne, till lungsot, kräf
ta, sömnsjuka o. a., för vilka dock 
endast fåtalet av oss falla offer, un
der det att den allas vår åkomma, 
soim är känd under namnet "förkyl

ninglämnats obeaktad. 
Vad är förkylning? 
Ingen -förklarar det för oss. Ingen 

berättar för oss, hur den uppstår, 
hur vi skola kunna akta oss 'för den 
eller hur vi genom en rask åtgärd 
sikola kunna befria oss från dess 

grepp. 
Vår egen erfarenhet säger oss ing-

ind/uc/aü z'åz nya 

•ic/â äiem 

aoc/e/jziny 

'za va?:ti; c 

dätmec/ Û& <feyö-/£ c 

1171 CKZcS/) C —/lit uaCi 

Q ö̂c/za dazm&a/am /O. 

.Çenom c/etfa ö̂ ac/e av fo-̂ a/etna äzo vc t ft/if t: (Te 

att ännu met än ditâtez-̂ 'ue/a c/etzî /iaÛiyaii'e azvafmoc/ezna, 

deiiväma î oc/on jtfzån ji&znämä/a üßveẑ aze, iàiom çSani'eâiotzù, 

J/ïênideû, oàamSfözaife CC ̂ lenezyarfzii&ai!. 2)å vc c/azûÛ 

a/Ûic/ zä̂ na mec/</ayen> SäyiSa/zzoez z,åya vi /tyia c/en otöci/a/<>z-

/zyyzncny ett j/a moée (Oc/ez/ v. /e)ö£. 

IO Södra Larmgatan IO. 

enting häller i denna riktning. 
En vacker dag är den där utan vi

dare. En rysning genombävar oss, 
en nysning skakar -oss i våra grund
valar 

"Förkylningen", som i regel icke 
har idet allra iminsta med köld att gö
ra, har oss i sina klor. Varje mot
stånd synes på förhand dömt att 
misslyckas. Sjukdomen går sim gilla 
gång, om än tio läkare taga oss un
der samtidig behandling. Ingenting 
hjälper. Icke att vi lägga oss mel
lan lakan, eller att vi taga de rysli
gaste svettdrivamde imedel, eller att 
vi hölja oss i filtar eller inandas t-er-
pentinångor. Fullständigt -oberörd 
fullbordar sjukdomen sitt lopp. Un
der en, två eller tre veckor komma vi 
att ha snuva, att sakna smak ooh 
lukt, att plågas av tyngd i huvudet, 
att vara nedstämda, att känna oss 
frusna, ruskiga och krassliga. Vår 
tankekraft är försvagad, vår arbets
förmåga nedsatt. Icke sällan händer 
att "förkylningen" kompliceras, att 
heshet, ibröstverk och hosta tillstöta 
med ytterligare försämring av all-
mä nbef innandet. 

Så en dag känna vi oss bättre, 
sjukdomssymtomen bli lindrigare, 
och slutligen äro vi krya igen utan 
att egentligen veta hur det gått till 
— "sjukdomen har haft sin tid". 

Men glädjen är måttlig. Vi ha ett 
, plågsamt medvetande om att förkyl

ningen trots alla försiktighetsmått, 

Knut Hins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt 

^Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 

£ör Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av KATHLYN RHODES. 

översatt av Sigyn Frydén. 

— Herr Fraser, ni får verkligen 
inte ta iså många danser! Jag kom
mer säkert att träffa en massa gam
la vänner i kväll. Är det inte nog 
'med dessa 'fyra? Jag måste verk
ligen ha de här två valserna på sista 

hal van tillbaka igen. 
Han gjorde intet försök att pro

testera utan gav genast vika med 

®tt leende. 
—- Nå, vi kan väl behålla de där 

två lediga så länge, sade han, och 
•om jag finner, att ni blir böjd för 
att vara nådig, så behöver ni endast 
vinka åt mig tvärsöver balsalen, lör 
att jag ska flyga till er sida. 

•— All right. Hon avskedade ho
nom med ett småleende. I samma 

ögonblick kom en röst i hennes öra 

Kitty att spritta till. 
—• Fröken Romney, det var då en 

tur, -det må jag säga! Ni kan väl 
skänka mig en dans. hoppas jag. 
Om jag inte kommer för sent? 

Hon hade vänt sig om lite för
vånad över det förtroliga tilltalet 
och fann sig nu ansikte mot ansikte 
med f. d. tredje styrman på Mag

nolia. 
Herr Perkins! För ett ögon

blick blev hon förvirrad över sam
manträffandet, och han begagnade 
- s i g  a v  h e n n e s  f ö r v i r r i n g  f ö r  a t t  l y f 
ta upp kortet som hängde på ett 
smalt, band kring hennes arm. 

Får jag lov? Ah, dessa två 
valserna! Låt mig lå dem, eller 

hur? 
Han tog hennes tystnad för sam

tycke och skrev sitt namn på tv A 
tomma platser. Den ena råkade va
ra den dans, som just börjat, och 
eftersom hon ej hade någon orsak 
att neka, fann hon sig snart ta emot 
hans erbjudna arm utan ett ord. 

Hon hade ju i alla fall ingenting 

att direkt förevita honom, sade hon 
hastigt till sig själv. Henne» in

stinktiva motvilja hade kanske varit 
alldeles oresonlig, och eftersom de 
båda. voro gäster i -samma hem i 
kväll, hade hon ingenting annat att 
göra än att behandla, honom med 

vanlig hövlighet. 
Han dansade väl som de flesta 

sjömän, och hennes hjärta vekiiade 
så småningom mer och mer, under 
d-et de mjukt gledo runt den stora 

salen. 
Ar ni kvar på samma båt än

nu. herr Perkins. Jag antar, att ni 
fortfarande är till sjöss? 

— Ja, men inte på Magnolia. 
Jag har stigit ett steg i graderna 
sen dess — jag är andre .styrman på 
Persis. Hon är inte så fin som den 
andra, men kamraterna där är ut

märkt trevliga. 
i Gratulerar! sade hon muntert. 

Apropå hör ni nånsin någonting om 
doktor Lassen? Men han kanske 
har slagit sig till ro i land nu r" Han 
skulle ju bara vara ute ett år eller 

så, tror jag jag ihörde. 
Ja. men han blev skral, sedan 

han lämnat Magnolia. Svaga lung
or var det visst, I alla fall gick han 
till sjöss igen för några månader på 

grund av sin läkares råd. Hygglig 
liten karl, inte sannt? Det var an
nat än den där store drumlige. rå
barkade Cheyne. Förste styrman, 

ni .minns. 
Han kände hur hon stelnade till, 

fast hon fortsatte att dansa- helt 

mekaniskt. 
— Herr Cheyne var en duglig 

sjöman, hörde jag, sade hon kallt. 
Men jag kamimer ihåg, att ni visst 
aldrig var några vidare vänner. 

Udden i hennes ord sårade honom, 
som hon hade menat, och i samma 
ögonblick kom han ihåg den lilla 
scenen på det. manbelysta däcket pa 
Magnolia, som han faktiskt glömt 
bort tills i denna, sekund. Hon ha
de blivit förargad över hans an
komst, mindes han nu, hade snäst 
av honom helt öppet inför hans över
ordnade. Och fastan han vid bör
jan av deras dans varit fullkomligt 
beredd att falla offer för hennes 
ljuskraft, då få flickor i rummet 
kunde jämföras med henne, vad ut
seendet beträffade åtminstone, så sa
de han sig nu harmset, att hon all
tid varit benägen att flyta över , 
och att han för sin del inte ämnade 

spilla sin tid på en osympatisk flic
ka, om hon såge aldrig så bra ut. 

De hämdlystna tankar, som flugit 
genom hans sinne, gåvo sig luft i 
hans nästa yttrande. 

—* Nej, jag får bekänna, att jag 
aldrig kännt mig dragen till Cheyne, 
sade han i isaimma kyliga ton som 
hon. Men det frågade han inte ef
ter. Han hörde till dem, som inte 
intresserar sig mycket för sina kam
rater, så snart som det finns en kvin

na ombord. 
Vid hans ord kände Kitty all sin 

motvilja komima tillbaka och be
klagade hjärtligt sin tolerans nyss. 
Hon svarade ej på hans lilla hätska 
utfall, fast krökningen på överläp
pen tydligt nog tolkade hennes käns
lor, ooh när hon nästa gång talade, 
var det om likgiltiga ämnen. 

Just då valsen slutade, ikände hon 
sin kavaljer spritta, till av överrask
ning. Han stirrade på en flioka, 
som stod lutad mot väggen och ta
lade med en man, som såg ned på 
henne med ett roat leende. 

—. Vid Jupiter! Fröken Rom
ney, ser ni flickan därborta vid 
fönstret? I vitt med ljust hår? 

Sålunda uppmanad, studerade 
Kitty flickan uppmärksamt. 

Hon var mycket liten och smärt 
med utsökt fina små händer ooh 
fötter. Hennes hår, mycket ljust 
och mjukt, var upp fästat i en enkel 
knut i nacken till trots för dagens 
alla moder, och hon bar en vit chif-
fonklänning, som lämnade hennes 
runda skuldror bara. En knip
pa vita rosor satt i spets-
fisehyn vid hennes bröst. Över 
hela gestalten, den späda halsen, de 
små öronen, som s-utto högt upp un
der det ljusa håret, var det någon
ting ovanligt, jungfruligt, fängs
lande, och i Kittys ögon såg hon ut 
som en av Greuze's glada, oskyldi
ga unga fliökor. som evigt le mot 
världen och synas begåvade med en 
sorglös, tanklös, odödlig ungdom. 

Det var innan hon lyfte sina ögon, 
som likheten föreföll Kitty så slå
ende. I samma ögonbliok, som hon 
såg upp i sin följeslagares ansikte 
var föreställningen borta. Den upp-
åtriktade blicken, till hälften kokett, 
till hälften vädjande, förvandlade 
hennes utseende helt och hållet. Men 
innan Kitty kunde göra sig reda 
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att solen icke skall blända barnens 
ögon. när de i vaknandet slå,s upp, 
äro su ff letterna spända över huvud
gärden, men man ser under dem de 
täcka små huvudena vila i djup ro-
fylld sömn på bländvita kuddar. 
Händerna soma ligga knutna på täc
kena äro bruna, berättande om stän
diga dagslånga siestor i sol och böl
jande luft under denna goda strå
lande sommar. En och annan liten 
parvel oc!h tös, som redan, vaknat ur 
middagsslummern, kuttrar förtjust 
för isig själv eller sträcker lekfullt 
de unga lemmarne —• va:r skulle de 
väl ha varit nu alla dessa små utan 

detta hem som människokärleken 
byggt dem? 

En rundvandring genom byggna
den visar salen med långbordet där 
småttingarnes toalett ombesö-rjes, de 
inånga ljusia sovrummen imed de go
da bäddarne, idet skinande propra kö
ket, tvättstugan där arbetet aldrig 
vilar 

Och under det att allt detta de
monstreras berättar Eru Eagerström 
om hemmets verksamhet och ger en 
del siffror. 

Spädharnshemmet, som ägt be
stånd sedan våren 1906, har i ge
nomsnitt i sin vård ett 40-tal barn 
pr dag räknat. De äro i regel av 
utom äktenskap 1 ig börd imed föräld-
rarne nästan undantagslöst ur 'arbe
tarklassen. I en del fall betalar nå
gon eller båda föräldrarne för bar
net, i andra uppfylla de av skilda 
•anledningar icke denna plikt. Stati
stiken för år 1924 visar att av 76 
fäder 38 aldrig besökte eller betala
de för sina barn. Direkt försumlig
het förelåg i 16 fall. Av de 76 
mödrarne voro på samma sätt åtta 
försumliga. 

Vad blir det av barnen, när de som 
tvååringar utskrivas från hemmet? 
Några komtma till föräldrarne, när 
dessa, som understundom händer, 
gifta sig, andra omhändertagas av 
mödrarne eller deras anförvanter, en 
och annan a:v fadern. De övergivna 
och hjälplösa, de barn som föräldrar
ne icke vilja eller icke kunna taga 
sig an, försöka Myrorna så långt det 
är dem möjligt att upptaga i sina 
andra barnhem. Det är ett önske
mål för framtiden, att denna utväg 
i stället för fattigvården skall stå 
öppen i fråga om varje sådant barn. 

Spädbarnshemmet förestås sedan 
år 1915 av syster Gerda, en av dessa 
prakttyper som man finner bland 
våra dagars sjuksköterskekår, be
redda att göra en hel och stor insats 
på en krävande och ansvarsfull post. 
För övrigt består personalen av en 
sköterska några sköterskeelever samt 
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några mödrar, som betala sitt och 
sitt barns vivre med arbete. 

Ett hem av detta slag måste vara 
kostsamt i driften hur ekonomiskt 
denna än må vara ordnad. Utöver 
de erlagd-a avgifterna för barnen er
fordras för hemmets upprätthållan
de ett årligt belopp av trettiotusen 
kronor som Myrorna alltså ha att 
anskaffa. Vilka bekymmer, vilka 
svårigheter, vilket arbete ligga icke 
bakom denna isumma! Vilken entu
siasm- för saken, vilken offervilja vill 
det icke till för att taga denna dock 
ovidkommande börda på sig, vilken 
uthållighet och vilken tro på män
niskors givmildhet för -att fortsätta 
att bära den. 

Sällskapet Myrorna har till sty
relse doktor Clärda Lidforss av Gei-
jerstam. ordförande, fru Maja Fager-
•ström, v. ordf. och öv-erinspektri-s, 
fröken Hildur Öijer, sekr., fröken 
Nanny Lindström, kassaförvaltare, 
;amt fruarne Elsa Blackstadius, An
nie Holimberg och Olivia Olsson-
Wessman samt fru Svea. Jaederholm. 
Fru Frigga Carlberg, som under 
trettio år var själen i Myrornas 
verksamhet, -men som lämnade ord
förandeskapet, när hon för några 
år sedan överflyttade till Stockholm, 
står nu som sällskapets första he
dersledamot. 

Sten frödin. 
Första våningen på Palace. 
Dörr 120. 
Bakom dörren den store frenologen 

och karaktärologen Sten Frödin. 
Framför dörren jag. 
Ögonblicket kändes en smula hög

tidligt. Att promenera in till en 
person, iso-m efter ett stilla iakttagan
de av ens sätt att gå, stå, hälsa och 
sätta sig samt en hastig mätning av 
ens skalle skulle kunna vända ut och 
in på -ens bättre -och sämre jag och 
visa det i alla dess mest fördolda 
skrymslen — jag undrar om någon 
tar ett dylikt steg utan en viss spän
ning. 

Min knackning ljöd en aning mal
ligt hård i korridortystnaden. Ett 
ögonblicks stillhet — en sugning 
mellan dubbeldörrarna — och jag 
släpptes in till den övernaturlige. 

Han Stod mitt på golvet. Det 
första som frapperade var blickens 
eld och skärpa och ansiktets uttryck 
av frisk, naturlig godlynthet. 

Människokännare ! — Människo
vän! Det ligger egentligen ingen 
orimlighet i detta. 

Stum bugning. Ett frammumlan
de av ärendet, uteslutande -för for
mens skull och för att fylla ut tom
rummet efter den utelämnade presen
tationen. Man presenterar sig näm
ligen icke hos herr Sten Frödin. Icke 
förrän efteråt. Människor ha ju 
nämligen i allmänhet så världsbe
römda namn. 

Seansen börjar. Nedsittning på 
en stol i rummets mitt. Mätning. 
Tystnad. 

Herr Frödin har satt sig i soffan 
framför mig. Han håller i handen 
mä tappa raten, som liknar en radio-
lur utan öronp lattor. 

Och så börjar han. 
Jag har icke kommit vare sig tviv

lande eller troende, utan fördomsfri 
som en oskriven grif fel tavla. Men 
det lian i raska drag skriver ned på 
den kommer mig att övertygas. 

Denne mig fullkomligt obekante 
herre, som sitter där i soffan och le
ker mied sin trollfundiga passare, sä
ger mig saker som röja större känne-
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8\>amp i huset. 

Den lilla men förfärliga ... dagliga portionen. 

"Var dag liar sin händelse.... en 
präst.... en läkare .... förestånda
rinnan för en anstalt.... en tjän
stemän .... en direktör, skriver den 
danska författaren Harald Tandrup 
i "Berlingske Tidende". Hur un
derbart skulle det icke vara, om vi 
en -morgon öppnade vår tidning och 
funne oss leva i en ljus och hederlig 
värld mellan älskliga, rättrådiga 
människor! Understundom gripas vi 
av ursinne geh vi rasa mot pressen, 
som barn vilka slå stolen; mot vilken 
de råkat stöta sig. 

Det är något tragiskt med tid
ningarne. Man måste tänka på ad
vokaten i Strindbergs Drömspel, när 
han säger: 

— Se på imina händer! De äro 
svarta och kunna aldrig bli vita! 
Jag kan endast gå -ett par dagar med 
mina underkläder :— de fyllas av 
stanken från andras förbrytelser! 
Jag låter röka, med svavel, men det 
hjälper icke. När jag isover, dröm
mer jag om förbrytelser! 

Pressen som man tänkte sig som 
en härold med blank trumpet har 
fått sig tilldelad' den 'ofördelaktiga 
rollen att vara budbäraren av allt 
-det vämjeliga vi blygas över, ehuru 
vi girigt sträcka ut våra händer efter 
det. Ty medan vi «berörda lyssna 
till det geda förnimma vi en säll
sam rörelse inom oss, när vi höra ta
las om det onda. Det är där den 
äkta sensationen ligger! 

Och dock är det en lättnad att läsa 
om mord och inbrott emot de små 
äckligheter, som berätta om karak
tärsvaghet, om oduglighet, om närig-
het och ohederlighet i smått. 

Allra ohyggligast är det när både 
den skyldige och den förfördelade 
äro lika osympatiska, därför att ing

en av dam har rent mjöl i påsen. Man 
ko-mimer att tänka på' de mångbena-
de småkrypen i en vattendroppe. 
Där kämpas med knep och småfin-
ter på ömse håll, och den som står 
utanför saknar möjlighet att avgöra 
vem av dem som har rätt. Man får 
endast Ott allmänt intryck av uselhet. 
Mien även det kan vara orättvist. 
Den som angripes för bagateller kan 
tvingas in ett försvar, som verkar 
löjligt. Man har ett folkligt uttryck 
som säger: en lusblåsare! Rabelais 
ger förklaringen till detta ord. Han 
berättar att reformationstidens gat
pojkar fångade löss, soim de sedan 
genom ihåliga grässtrån blåste bort 
på personer, soim -lågo på knä och bå-
do i kyrkorna. Det är en träffande 
illustration av allas misstänkliggö
rande av alla! Och det är just den
na känsla av krypande och smygan
de orenlighet vi möta då vi läsa- tid
ningarnes dagsrapporter. 

* 

Allt detta f örsiggår i det samhälls
skikt, som mer eller mindre skulle 
vara överklass. Nedanför står be
folkningen med undrande ögon och 
god gammaldags harm och -ser på all 
denna ynklighet, den må gälla en 
fackföreningspamp eller en krigamil
jonär, som begår svindlerier. Denna 
befolkning ser naivitetens gudar stör
tade och upptäcker att dess tackof
fer av respekt gnagts -av råttor. 

I ett samhälle soim är välsignat 
-med allmän rösträtt är detta ett kri
tiskt ögonblick. Ty vi .måste kom
ma ihåg att den menige mannen hälst 

dom om mina anlag, böjelser, karak
tärs- -och lynnesdrag, än någon av 
mina allra närmaste ägt. Utan att 
Söka, utan att snubbla på orden, dis
tinkt och klart, som läste han från 
något osynligt plakat, rullar han upp 
huvuddragen :i min natur och -psyke. 

Det fanns ju tusen möjligheter. 
Hian kunde exempelvis- ha sagt att 
jag älskar matematik, sport, affärs
rörelse och atleter. Och jag hade 
lämnat honom en illusion fattigare. 

Nu gick jag befäst i en ny tro på 
ef mänsklighetens sjätte sinne. 

Om frenologien är -en vetenskap 
eller ej, vet jag icke, men däremot 
att det finns något som heter män
niskokännedom, och att de erkända 

vetenskaperna skulle vara mycket be
tjänta av att äga lika klarögda och 
osvikliga experter som frenologien 
har i herr Sten Frödin. 

Ragna Peters. 
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vil'1 tro, att' de som skola vara något 
också verkligen äro det! Han begär 
av "de stora" att de skola vara stora. 
Han väntar icke, att de skola vara 
helgon, men han tror att -deras liv 
och tankevärld äro storstilade och 
han känner sig med all rätt bedra
gen, när han upptäcker att ide endast 
äro förklädda småborgare. Då gör 
han det soim bär hans natur emot 
— han låter sig regeras av sina egna! 

* 

V|i uppleva en auktoritetens upp
lösning och undra vad framtiden äm
nar ge oss i stället. Världen vill 
regeras, och det måste Ske av män 
som äga förmåga, att bära ett ansvar. 
De stickprov pressen ger oss visa ty
värr, att det endast är ett fåtal som 
känner det ansvar som följer med 
löner; anseende, aktning och att ha
va. andra människors öde i sin hand. 
Det är möjligt, att det i gångna -ti
der fanns mera oduglighet men -det 
fanns icke så mycket uselhet. Den 
visar sig icke allenast i människor
nas felsteg utan också i det sätt var
på dessa felsteg beivras. Det är en 
dålig tid när lasten är halvtvättad 
och dygden halvsmutsig. Jordbäv
ningen som störtar ett hus har natur
katastrofens storhet — svampen som 
äter sig in i bjälkarne .... dold och 
stinkande .... är mycket värre. Den 
tar modet från oss. Var morgon när 
samhället vaknar med frisk energi 
få vi till frukostkaffet historien cm 
en ny liten tjuv eller stackare, för
följd av andra tjuvar eller upptäckt 
av andra stackare. Det ger en då-
li»' start till dagens arbete. 

En inrotad, falsk tro är det, då 
man förmenar sig kunna köpa billi
gare och bättre i en affär av mindre 
omfattning. - Det är just vår stora 
'omsättning, som möjliggör våra låga 
priser på de kvalitetsvaror, vi föra. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

* 

Det -onda som utgår från vår mun, 
återfaller ofta i vår barm. 

Georg Herbert. 
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De livsfarliga 

fönstren. 
En beklaglig och till eftertanke 

manande olyckshändelse har i dagar
na inträffat. En ung tjänsteflicka 
råkade under fönstertvättning störta 
ned från femte våningen i ett fl-us 
vid Sveagatan i Göteborg ocäi där
vid ådraga sig. så allvarliga skador 

att hon senare avled. 

Händelsen är av sådan art -att den 
icke utan vidare kan passera. ^ 
måste ovillkorlig m få till stånd 
skyddsanordning för den livsfarliga 
sysselsättning, som fönsiterputsning 

en är sålänge det gammalmodiga^ 
utåtgående fönstret ännu tillåt-» 
sätta våra husmödrars och tjänarm 
nors mod och dödsförakt på det hår 

daste prov. 

Och framför allt måiste vi få en 
annan och förnuftigare fönstertyp, 
nämligen det inåtgående dubbelkopp 

lade fönstret, soim dels besparar us 
hållen det -extra och betungande ar
betet med innanfönstrens insätten ^ 
och -dels möjliggör rengöringen 
fönstren inne i rummet -och a 
minsta risk för den arbetande. 

V A C K R A  K L Ä D  E R !  
KLÄDNINGAR för alla tillfälle, färdiga och på bestaun 

Kon f. JL.-B. JLJLFIS B O ISEN. 
Tel. 18346. 11 Korsgatan 11. -

TX . •> l_ • l_. att tios oss köpa Gardiner, ^ 

Det ar ekonomisKt 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH våra tillverkningar Dev 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. finska' 

Prover sändas. Precisera godhetsfutlt i ad 

K O >' S rr F Tu I T E IN, Göteborg G:la Hogs 

Offentliganöjen. 

Stora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Sista valsen. 

Operett i 3 akter av Oscar Straus. 

korensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8 : 

Simson och Delila 

Tragik°medi i 3 akter av Sven Lange. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 
"Bortbytta äkta män" 

(Dubbelexponering) 
•i- i 1 65 o 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. Çilj- a *• 

V e c k a n  5 / 1 0 — 1 1 / 1 0  
PALLADIUM 

Kl. 5,15 (bill, barnbilj.), 7 o. 9. 
Felix Körtings Lustspelssuccés 

"När Bengt och Anders bytte hustrur" 

JJJA.LTO Kl. 7 o. 9 Barnförbj. 
"1>IN NÄSTAS MAN" 

i huvudr. Pauline Frederick. 

Ccu/aJtK L/oyue 

*S%âmaiaat. />0, / 

M ö b e l t y g e r  

i linne, ytte och bomull. 
K O N S T S L Ö J D E N  

Södra Hamngatan 45, 
mitt emot Palace Hotell. 

Ccater. 
• Under det «att Stora Teatern -allt
jämt spelar "Sista valsen" under god 
publiktillströmning 'har Lorensbergs-
teatern under -veckan med en tvär 

•omkastning -bytt program. Det span
ska romantiska lustspelet har efter
följts av den danske författaren Sven 
Langes isfcådespel "Simson och Deli
la". Pjäsen visar kanske icke all
tid. 'men dock oftast livets eget an
sikte, vilket, när det speglar de stäm
ningar och känslor som här, skräm
mer -—. 

Man föres in i ett på osäker grund 
vilande litet hem. Där finns en me
delålders ännu icke erkänd, men nuå-
liända genial författare ock hans 
unga hustru. För hans sorglösa sin
ne betyda obetalade hushållsräkning
ar, iliemmetis hal vim isär «och man-

ISSU 
TAPISSERI 

DETALJ 
ö. Hamng. SI. 1 tr. 

Gardiner, Kuddar 
& Dukar 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

kaffet 

oarksn kandoaiul, 
som smakat KAKAO 

sch ett er med fransar ingenting mot 
kärlek oeh poesi, under det att hon 

känner kvinnans avsmak för det graa 
vardagsarmodet oeh förakt för man
nen, vilkens kraft icke räcker till 
tör att lösa livets allra enklaste eko
nomiska problem. Skådespelets för
fattare understryker med ett brett 
streck detta kvinnliga drag oeh kom
binerar det med allsköns lågsinnade 
karaktärsdrag. Som en annan De
lila förråder och överantvardar hon 
den man. som lagt sitt hjärta i hen
nes hand, åt fienden. 

Bland de spelande märktes främst 
hr Torre Cederborg, som med sin 
Simson visade nya starka sidor i sin 
skådespelarebegåvning. Fröken Elsa 
Carlson återgav sin Delila så mänsk
ligt som den vanskliga rollen tilllät. 
Ett litet mästerverk i fin komik var 
hr Blickenbergs skådespelarstudie 
och hrr C. Ström och W. Berndtsson 
utförde såsom resp. teaterdirektör 
och regissör ett par andra, mycket 
goda biroller. 

Det kan hända, att Ni för ett eller 
annat inköp gör Eder mödan att "gå 
långa vägar"; -detta har då sina skäl. 
"Linopeters", platsens välsorterade 
specialaffär i Linoleum och Vaxduk, 
befinner sig emellertid i stadens cent
rum: Kungsportsplatsen 2. 

* 

Mannen bör trotsa, kvinnan böja 
sig för opinionen. 

Madame de Staël. 

€vig ungdom. 
Av Edith MacMillan. 

Det är ett känt -ooh erkänt sak
förhållande, att nutidens kvinna 
håller sig längre ung än tidigare ge
nerationers kvinnor. Det är icke en 
fråga om allenast kläder och upp
trädande utan även om utseende, 
sinnelag ooh vigör. 

Man har försökt att finna den 
hemlighetsfulla källa varur denna in 
i -en rätt hög ålder bibehållna ung
domlighet hämtar sin kraft, -oeh man 
tror sig också ha funnit den. 

Naturligtvis spela de goda hygie
niska förhållandena i vår tid en vik-
tio- roll i detta hänseende liksom 

även den "skönhetsvård" varje kvin

na med självaktning praktiserar, 
vården av tänder, hår, hy, händer, 
figur ooh allt vad till hälsan hör. 

Men detta är icke nog. 

För att hålla ålderdomen på av
stånd måste den medelålders män

niskan, det må vara man eller kvin
na, räkna med framtiden, d. v. s. ha 
en levande känsla av att den verk

ligen tillhör 'henne, att den har nå
got att ge henne, att den kräver nå

got av henne. Hon måste ha något 
att hoppas på, att arbete för, något 

att intressera sig för som räcker li
vet ut. 

När man icke längre begär eller 
väntar något av framtiden, när man 
känner sig -avpolteterad och ser icke 
framåt utan tillbaka på livet som 
på något vilket till sin värdefulla 
del redan är förgånget, då ger man 
sig motståndslö-st åldrandet i våld. 

Vilken förödande inverkan på en 
människas vitalitet 'förlusten av en 
livsuppgift, ett livsintresse kan in
nebära ha vi nog alla haft tillfälle 
att se ifråga om män som, ännu 
kraftiga och arbetsdugliga, av ett 
eller annat skäl övergivit en verksam
het, åt vilken de tidigare med in
tresse ägnat sig, affärsmän som nöd-
tvunget eller frivilligt lämnat sina 
företag, tjänstemän som pensione
rats, löntagare som avskedats. Det 
är som om själva livets källa sinade. 

I ett liknande ogynnsamt predika
ment befinna sig många gifta kvin
nor, när de efter att tidigare helt och 
odelat ha ägnat isig åt att "vara mor' 
plötsligt i 45—50-årsåldern frånryc-

kas denna rika uppgift därigenom 
att deras barn blivit vuxna oeh flu
git ur boet. 

Att vid en så sen tidpunkt i livet 
finna andra ersättande intressen, om 
inga sådana hållits i reserv, är svårt. 
Man tycker -sig för gammal att börja 
från början med något, distanserad 
som man måste 'vara av dem vilka 
startat i god tid, ooh man misströstar 
om att kunna åstadkomma något av 
värde under den korta tid som even
tuellt återstår, «av livet -och med den 
reducerade kraft iman har att räkna 
med. Och så överlämnar man sig 
åt overksamheten, enformigheten, 

S I D E N H U S E T i  
Franska 

Beställningsaodelning 

för 

K a p p o r ,  D r ä k t e r  
K l ä d n i n g a r  
R e k o m m e n d e r a s  

och 

håglösheten och därmed åt det för 
tidiga åldrandet. 

Den i våra dagar längre bibehåll
na kvinnliga spänstigheten oeh liv
fullheten synas i själva verket falla 
uteslutande på de kvinnors lott. vilka 
äga intressen som på ett varaktigt 
sätt ge innehåll och värde åt deras 
liv eller, odlade vid sidan av en an

nan större livsuppgift, vid behov 
kunna ersätta denna, ett omtyckt yr
kesarbete. sociala, politiska, filantro
piska, konstnärliga eller vilka intres
sen som hälst. en liten talang, ett 
litet "hobby", något som betyder 

verksamhet och liv. 
En bemärkt kvinna, som ägnat 

uppmärksamhet åt detta ämne. har 
givit ett råd vilket jag tillåter mig 
citera. 

"Må varje kvinna, medan hon än
nu är ung, låta sitt hjärta säga sig 
vad hon hälst av allt skulle vilja ha 
till livsintresse, om ödet skulle neka 
henne lyckan att bli maka och mor. 
Må hon även om hon blir gift hålla 
fast vid detta intresse och trofast 
ägna det något av sin tid hur svårt 
det än må vara. och även om andra 
finna det onödigt och löjligt. Hur 
obetydligt detta intresse i sig själv 
må vara, så är det i alla fall hennes, 
ett uttryck för hennes individualitet. 
Vad som hälst är bättre än att inte 
ha något personligt tycke alls. An
tingen hennes håg står till trädgårds
skötsel eller studier, till att undervi
sa eller till att konservera frukt, till 
att sy, att måla eller till att deltaga 
i det sociala arbetet, må hon alltid 
kämpa för att hålla denna låga vid 

liv". 

Hllas vår sjuk

dom. 
— Läkarevetenskapen har under 

de senaste årtiondena bedrivit ett in
tensivt forskningsarbete och även 

Moderna Nyheter i 

Virk- & Stickgarner 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B 

för handvirkning och handstickning 

av JUMPER, SCHALAR etc. 

»Dagmar» enfärgat ullgarn pr hg. 1-5° 

»Carmen» tvåfärgat ullgarn » 1.8o 

»Brilliant» enfärgat ylle och silke » 2.70 

»Mandarin» tvåfärgat ylle och silke » 2.20 

»N:o 204» enfärgat silke » 2.50 

»Heinzella» flerfärgat silke » 3.20 

»N:o 210» s. k. Fiskgarn » "2-8o 

»Strutsgarn», öglegarn, enfärgat ylle » L80 

»Moorland» flerfärgat ullgarn, härva om 55 gram 1.2b 

»Sylflos» flerfärgat ylle och silke d:o d:o - 2. 

»Restalool» vitt ylle och silke d:o d:o I.50 

Stort färgsortiment i alla kvalitéer. 

STICKOR! VJRKNÅLAR! 

V1RKGAFFLAR! 

A. Jönsson & Co. 
Specialaffär för Tricotvaror. 
50 KUNGSGATAN 50. 

Filialer: Linnégatan 10. Övra Husargatan 4. Carl Johansgat. 13 

gjort värdefulla upptäckter, skriver 
en tacksam penna, vilken emellertid 
i nästa ögonblick ger tillkänna ett 
skairpt missnöje genom att tillägga: 

— Forskningarne hava emellertid 
huvudsakligen anslutit sig till de 
stora sjukdomiarne, till lungsot, kräf
ta, sömnsjuka o. a., för vilka dock 
endast fåtalet av oss falla offer, un
der det att den allas vår åkomma, 
soim är känd under namnet "förkyl

ninglämnats obeaktad. 
Vad är förkylning? 
Ingen -förklarar det för oss. Ingen 

berättar för oss, hur den uppstår, 
hur vi skola kunna akta oss 'för den 
eller hur vi genom en rask åtgärd 
sikola kunna befria oss från dess 

grepp. 
Vår egen erfarenhet säger oss ing-

ind/uc/aü z'åz nya 

•ic/â äiem 

aoc/e/jziny 

'za va?:ti; c 

dätmec/ Û& <feyö-/£ c 

1171 CKZcS/) C —/lit uaCi 

Q ö̂c/za dazm&a/am /O. 

.Çenom c/etfa ö̂ ac/e av fo-̂ a/etna äzo vc t ft/if t: (Te 

att ännu met än ditâtez-̂ 'ue/a c/etzî /iaÛiyaii'e azvafmoc/ezna, 

deiiväma î oc/on jtfzån ji&znämä/a üßveẑ aze, iàiom çSani'eâiotzù, 

J/ïênideû, oàamSfözaife CC ̂ lenezyarfzii&ai!. 2)å vc c/azûÛ 

a/Ûic/ zä̂ na mec/</ayen> SäyiSa/zzoez z,åya vi /tyia c/en otöci/a/<>z-

/zyyzncny ett j/a moée (Oc/ez/ v. /e)ö£. 

IO Södra Larmgatan IO. 

enting häller i denna riktning. 
En vacker dag är den där utan vi

dare. En rysning genombävar oss, 
en nysning skakar -oss i våra grund
valar 

"Förkylningen", som i regel icke 
har idet allra iminsta med köld att gö
ra, har oss i sina klor. Varje mot
stånd synes på förhand dömt att 
misslyckas. Sjukdomen går sim gilla 
gång, om än tio läkare taga oss un
der samtidig behandling. Ingenting 
hjälper. Icke att vi lägga oss mel
lan lakan, eller att vi taga de rysli
gaste svettdrivamde imedel, eller att 
vi hölja oss i filtar eller inandas t-er-
pentinångor. Fullständigt -oberörd 
fullbordar sjukdomen sitt lopp. Un
der en, två eller tre veckor komma vi 
att ha snuva, att sakna smak ooh 
lukt, att plågas av tyngd i huvudet, 
att vara nedstämda, att känna oss 
frusna, ruskiga och krassliga. Vår 
tankekraft är försvagad, vår arbets
förmåga nedsatt. Icke sällan händer 
att "förkylningen" kompliceras, att 
heshet, ibröstverk och hosta tillstöta 
med ytterligare försämring av all-
mä nbef innandet. 

Så en dag känna vi oss bättre, 
sjukdomssymtomen bli lindrigare, 
och slutligen äro vi krya igen utan 
att egentligen veta hur det gått till 
— "sjukdomen har haft sin tid". 

Men glädjen är måttlig. Vi ha ett 
, plågsamt medvetande om att förkyl

ningen trots alla försiktighetsmått, 

Knut Hins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt 

^Eftertryck ej 

tillåtet). 

Med ensamrätt 

£ör Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av KATHLYN RHODES. 

översatt av Sigyn Frydén. 

— Herr Fraser, ni får verkligen 
inte ta iså många danser! Jag kom
mer säkert att träffa en massa gam
la vänner i kväll. Är det inte nog 
'med dessa 'fyra? Jag måste verk
ligen ha de här två valserna på sista 

hal van tillbaka igen. 
Han gjorde intet försök att pro

testera utan gav genast vika med 

®tt leende. 
—- Nå, vi kan väl behålla de där 

två lediga så länge, sade han, och 
•om jag finner, att ni blir böjd för 
att vara nådig, så behöver ni endast 
vinka åt mig tvärsöver balsalen, lör 
att jag ska flyga till er sida. 

•— All right. Hon avskedade ho
nom med ett småleende. I samma 

ögonblick kom en röst i hennes öra 

Kitty att spritta till. 
—• Fröken Romney, det var då en 

tur, -det må jag säga! Ni kan väl 
skänka mig en dans. hoppas jag. 
Om jag inte kommer för sent? 

Hon hade vänt sig om lite för
vånad över det förtroliga tilltalet 
och fann sig nu ansikte mot ansikte 
med f. d. tredje styrman på Mag

nolia. 
Herr Perkins! För ett ögon

blick blev hon förvirrad över sam
manträffandet, och han begagnade 
- s i g  a v  h e n n e s  f ö r v i r r i n g  f ö r  a t t  l y f 
ta upp kortet som hängde på ett 
smalt, band kring hennes arm. 

Får jag lov? Ah, dessa två 
valserna! Låt mig lå dem, eller 

hur? 
Han tog hennes tystnad för sam

tycke och skrev sitt namn på tv A 
tomma platser. Den ena råkade va
ra den dans, som just börjat, och 
eftersom hon ej hade någon orsak 
att neka, fann hon sig snart ta emot 
hans erbjudna arm utan ett ord. 

Hon hade ju i alla fall ingenting 

att direkt förevita honom, sade hon 
hastigt till sig själv. Henne» in

stinktiva motvilja hade kanske varit 
alldeles oresonlig, och eftersom de 
båda. voro gäster i -samma hem i 
kväll, hade hon ingenting annat att 
göra än att behandla, honom med 

vanlig hövlighet. 
Han dansade väl som de flesta 

sjömän, och hennes hjärta vekiiade 
så småningom mer och mer, under 
d-et de mjukt gledo runt den stora 

salen. 
Ar ni kvar på samma båt än

nu. herr Perkins. Jag antar, att ni 
fortfarande är till sjöss? 

— Ja, men inte på Magnolia. 
Jag har stigit ett steg i graderna 
sen dess — jag är andre .styrman på 
Persis. Hon är inte så fin som den 
andra, men kamraterna där är ut

märkt trevliga. 
i Gratulerar! sade hon muntert. 

Apropå hör ni nånsin någonting om 
doktor Lassen? Men han kanske 
har slagit sig till ro i land nu r" Han 
skulle ju bara vara ute ett år eller 

så, tror jag jag ihörde. 
Ja. men han blev skral, sedan 

han lämnat Magnolia. Svaga lung
or var det visst, I alla fall gick han 
till sjöss igen för några månader på 

grund av sin läkares råd. Hygglig 
liten karl, inte sannt? Det var an
nat än den där store drumlige. rå
barkade Cheyne. Förste styrman, 

ni .minns. 
Han kände hur hon stelnade till, 

fast hon fortsatte att dansa- helt 

mekaniskt. 
— Herr Cheyne var en duglig 

sjöman, hörde jag, sade hon kallt. 
Men jag kamimer ihåg, att ni visst 
aldrig var några vidare vänner. 

Udden i hennes ord sårade honom, 
som hon hade menat, och i samma 
ögonblick kom han ihåg den lilla 
scenen på det. manbelysta däcket pa 
Magnolia, som han faktiskt glömt 
bort tills i denna, sekund. Hon ha
de blivit förargad över hans an
komst, mindes han nu, hade snäst 
av honom helt öppet inför hans över
ordnade. Och fastan han vid bör
jan av deras dans varit fullkomligt 
beredd att falla offer för hennes 
ljuskraft, då få flickor i rummet 
kunde jämföras med henne, vad ut
seendet beträffade åtminstone, så sa
de han sig nu harmset, att hon all
tid varit benägen att flyta över , 
och att han för sin del inte ämnade 

spilla sin tid på en osympatisk flic
ka, om hon såge aldrig så bra ut. 

De hämdlystna tankar, som flugit 
genom hans sinne, gåvo sig luft i 
hans nästa yttrande. 

—* Nej, jag får bekänna, att jag 
aldrig kännt mig dragen till Cheyne, 
sade han i isaimma kyliga ton som 
hon. Men det frågade han inte ef
ter. Han hörde till dem, som inte 
intresserar sig mycket för sina kam
rater, så snart som det finns en kvin

na ombord. 
Vid hans ord kände Kitty all sin 

motvilja komima tillbaka och be
klagade hjärtligt sin tolerans nyss. 
Hon svarade ej på hans lilla hätska 
utfall, fast krökningen på överläp
pen tydligt nog tolkade hennes käns
lor, ooh när hon nästa gång talade, 
var det om likgiltiga ämnen. 

Just då valsen slutade, ikände hon 
sin kavaljer spritta, till av överrask
ning. Han stirrade på en flioka, 
som stod lutad mot väggen och ta
lade med en man, som såg ned på 
henne med ett roat leende. 

—. Vid Jupiter! Fröken Rom
ney, ser ni flickan därborta vid 
fönstret? I vitt med ljust hår? 

Sålunda uppmanad, studerade 
Kitty flickan uppmärksamt. 

Hon var mycket liten och smärt 
med utsökt fina små händer ooh 
fötter. Hennes hår, mycket ljust 
och mjukt, var upp fästat i en enkel 
knut i nacken till trots för dagens 
alla moder, och hon bar en vit chif-
fonklänning, som lämnade hennes 
runda skuldror bara. En knip
pa vita rosor satt i spets-
fisehyn vid hennes bröst. Över 
hela gestalten, den späda halsen, de 
små öronen, som s-utto högt upp un
der det ljusa håret, var det någon
ting ovanligt, jungfruligt, fängs
lande, och i Kittys ögon såg hon ut 
som en av Greuze's glada, oskyldi
ga unga fliökor. som evigt le mot 
världen och synas begåvade med en 
sorglös, tanklös, odödlig ungdom. 

Det var innan hon lyfte sina ögon, 
som likheten föreföll Kitty så slå
ende. I samma ögonbliok, som hon 
såg upp i sin följeslagares ansikte 
var föreställningen borta. Den upp-
åtriktade blicken, till hälften kokett, 
till hälften vädjande, förvandlade 
hennes utseende helt och hållet. Men 
innan Kitty kunde göra sig reda 
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Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

Sin stackars lilla docka 
Tuttan nu vill tvätta. 
Varmed skall hon väl locka? 
Jo, YvY är det rätta! 
Hon vet ju själv, att YvY-tvål 
är enda tvål, ett småbarn tål. 

Pris 1 kr. 

A-B. YvY - Fabriken, Ystad 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

vi må linda oss i bom till eller leva 
friluftsliv, iskall komma tillbaka på 
samma överrumplande 'oemotståndli
ga sätt år efter år livet ut. 

Varför, måste man fråga, gör den 
forskande läkarevetenskapen ingen
ting alls för att undersöka, klarläg
ga och bekämpa denna sjukdom, den 
vanligaste av alla och vilken på sitt 
skuldkonto har det ojämförligt stora 
antalet förlorade häfeo- och arbets
dagar? 

Den forskare som förklarar "för
kylningens" gåta och ger oss ett ef
fektivt vapen imot denna besvärliga 
åkomma sikall ha gjort sig lika för
tjänt av ära och ryktbarhet och 
mänsklighetens tacksamhet som den 
vilken t. ex. löser kräftsjukdoimens 
problem. 

F>uömödrar och hembi

träden. 

Att det ibland våra husmödrar exi
sterar ett levande intresse för arbt få 
hembiträdesfrågan löst visa ett fler
tal under veckans lopp influtna in
lägg i diskussionen. Vi måste för 
dagen inskränka oss • till ett urval 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

och utlova fortsättning av diskussio
nen i nästa nummer. 

Den stora frågans ratio

nella lösning. 

Det förefaller undertecknad, som 
om husmödrar ne — med hjälp från 
andra håll! — i all tysthet skulle 
vara sysselsatta med att på ett för
träffligt sätt lösa tjänarinnefrågan, 
nämligen genom att göra tjänarin-
norna — överflödiga! 

Hur mycket lättare är icke nuti
dens husliga arbete än gångna da
gars tungt arbetande väldiga maski
neri. 

Vi ha vatten och slaskledning i 
köket, linoleum- eller gummimattor 
på golven och dammsugaren för de 
mjuka mattorna, möblerna, och gar
dinerna. Vi ha centraluppvärmning, 
gasspis, elektriskt ljus och i de nya
re våningarne varmt vatten i obe
gränsad mängd. Tvättinrättningen 
tvättar åt oss, bagaren bakar åt oss, 
fabriken konserverar åt oss. Mjöl
ken och alla andra varor soim vi rek
virera levereras i våra kök. Fönster-
putsningsfirma.n gör våra fönster 
bländande klara, arbetsförmedlingen 
förser oss för die stora stökdagarne 
med duglig Tengöringshjälp och de 
höga hyrorna tvinga oss att reducera 
rumsantalet till ett minimum. 

Det finns under sådana förhållan
den icke mycket arbete kvar för den 
i regel dåligt yrkasutbildade kvinn
liga arbetskraft, som i hembiträdets 
gestalt erbjuder oss sina tjänster. 

Hur "många husmödrar är det icke 
som, tidigare ytterligt beroende av 
tjänarinnehjälp, nu förträffligt reda 
sig på egen hand med stora bespa
ringar för hemmets del. 

Hemmens förenkling, familjemed-
1 emmarnes självhjälp i fråga om upp-
passning och det husliga arbetet i 
husmoderns hand, naturligtvis med 
nödig tillfällig hjälp, se där den bäs
ta utvecklingsvägen, ja-, antagligen 
den enda framkomliga. 

H. II. 

Vår stora 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUN6SQAT 17. TEL 3658 KORS G AT 13 M 5167. J 
BWRAUrANCE 132-/33 H/LS WCSW&J. Vi • 

r>embiträdesfrågan. 

Anhålles om benäget införande av 
nedanstående i hembiträdesfrågan. 

Vid genomläsandet av G. M : s in
lägg i tjänarinnefrågan i n:r 39 av 
denna tidning ha säkert många lä
sare haft samma tanke: att G. M. 
fullständigt underkänt tidningens 
uppgift och förmåga att förmedla 
samarbete mellan husmödrarna och 
att skapa den organisation som G. 
M. säger saknas bland kvinnorna. 
Så bekväma äro inte kvinnorna nu 
för tiden att de uppgiva en sak på 
förhand. Och säkert är den fråga 
som här diskuteras av så stort in
tresse för de flesta svenska hem, att 
saken skall få ett starkt stöd. så 
snart blott någon av de kvinnor som 
makten haver vill ta sig an den. 
Vi ha ju ändå fem kvinnor i Riks
dagen ! 

I vårt grannland Norge måste 
varje tjänare vara inskriven i 
" Kredssykekassen". Avgiften be
räknas procentvis av lönen och skall 
betalas med två tredjedelar av ar
betsgivaren och med en tredjedel av 
tjänaren. Vore det inte mödan värt 
att arbeta för en liknande anordning 
hos oss? Och att 4'ven anstränga 
sig för en sådan viktig sak? 

II. K. 

EKSTRÖMS „ 
'JJJÔTMJOL 

0/L£0/10 KEM.-TEKN. FAOR.Hl 
s rvu M o A. o I 8 3s 

De goda misstro sig själva, de on
da sin nästa. 

Christian Nestel Bravée. 

Kvinnornas Siälvhjälpslassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdoml Anmälningar 
göras till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans
torget 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

Ny tillträdande 'prenumeranter få 
gratis, septembernumren som inne
hålla början av följetongen, om de 
göra hemställan därom pr brev eller 
pr tel. (18070) hos vår tidnings Ex
pedition, Götabergsgatan 2. 

Gardinutförsäljning 
började Måndagen den 28 September 

A.-B. CARL JOHNSSON, ! Kungstorget 2, Göteborg. 

6aUstenshureri. 

För ett par år sedan innehöll vår 
tidning ett recept mot gallsten. Allt 
sedan dess har man från alla delar 
av landet tillskrivit oss för att få 
detta recept. Vi ha svarat genom 
att så långt förrådet räckt översän
da det ifrågavarande tidningsnumret 
och sedan pr brev. För att vinna 
lättnad återgiva vi ännu en gång re
ceptet. 

Medlet som på Göteborgsapoteken 
går under namn av ''Gallstensdrop
par" och där fås utan recept, har i 
många fall visat sig effektivt, sär
skilt om kuren påbörjats i god tid. 
I svåra eller envisa fall bör natur
ligtvis läkare rådfrågas. En opera
tion kan j.u visa sig nödvändig och 
tiden bör i så fall icke försittas. 

Det kan i förbigående nämnas att 
det medikaniment, som här avses, av 
gammalt är känt under namn av 
"Hjärnes testamente" eller "Hjärnes 
beska elixir". 

Medel mot gallsten: 13,5 gram 
Aloe, 1,5- gr. Zedoaria, 1.5 gr. Aga
ric us, 1,5 gr. Theriaca, 1.5 gr. Gen-
tiana, 1,5 orientalisk saffran. 

Ingredienserna köpas pulvriserade 
på apotek oclh läggas att draga i 6 1/2 
deciliter fin konjak. Flaskan ställes 
i svalt rum i 9 dygn och omskakas 
väl morgon och afton. På 10: de da
gen avhälles den klara vätskan, som 
buteljeras och är färdig att användas. 
Buteljen bör förvaras på kallt ställe 
och för satt slippa öppna den så ofta 
är lämpligt att hälla upp litet i sän
der i en medicinflaska för det dagli
ga bruket. 20 droppar utröras i en te
sked honung och tagas varje morgon 
på fastande image 1/2 timma före fru
kosten. Kuren förtsättes 20 månader. 
Efter 6 veckor brukar märkbar för
bättring inträda. 

Diet. Förbjudet: Fet mat ss. fläsk, 
feta såser, fett kött, fårkött, smör i 
stor mängd, lax ål, hummer, gås, ox-
tunga, matolja, mycket salt eller rökt 
mat, gula ärter, bruna bönor, kål, 
sur mat, surbröd, ättika, pickles, lök, 
kanel, vanilj, starka kryddor, potatis, 
rå frukt, glace, rhenskt vin (utom söt 
mosel), bordeaux, likörer, punsch, 
grogg, champagne. 

Tillåtet i ringa mängd: Sötsaker 
(men ej feta bakelser eller efterrät
ter), Söta kompotter. potatispuré. 

Tillätet i vanlig mängd: Stekt och 
rostat kött av alla slag, (ej fett), ss, 
oxe, lamm, kalv, vilt, fjäderfä (ej 
gås), mager skinka, ägg, fisk, ostron, 
buljong, soppor (ej kål och ärter), 
grönsaker, hälst vattenbröd, skorpor, 
kaffe med mjölk, the, cacao, pilsner, 
vichyvatten. 

T R P E T E  
utsäljes billigt 

Cart Johnsson 

Kungstorget 2. 

Qod stil 

ta 

på mötler ock prydnadsföremål i Edert liem är ingen lyx 

Den Lidrar så avsevärt till trevnaden ocli kemkänslan att från
varon därav är en ren förlust. Numera kan också praktiskt 
taget vem som kelst, som sätter ko, förvärva ett solitt, stilfullt 
sådant. En rik variation av konstnärligt utformade möbler från 

välkända établissement finnas ständigt till påseende i vår 
möbelavdelmng. Gör oss ett besök och inhämta samtidigt 

upplysningar om bosättningsförsäkringen och våra 
förmånliga betalningsvillkor. 

EJra gamla nedsuttna soffor och 

stolar om/<toppas. 

ArB. FERD. LUNDQUISTfcC? 
lMÖB CLsX VD CLUWGCN-

KI.J6845. GÖTEBORG Tel. 16845. 

i 

Gallsten, som är en rätt vanlig 
sjukdom, förekommer oftast hos 
kvinnor. Man anser, att den huvud
sakligen framkallas av stillasittan
de levnadssätt samt av oregelbund
na måltider med för långa uppehåll 
mellan idem. Kvinnor som lida av 
gallsten böra icke hava åtsittande 
kjollinningar eller hårt åtdragna 
band om livet. En rymlig (obs. 
rymlig!) korsett kan bäras — den 
skyddar mot trycket av tinningar 
och band! 

på Uvetö skuggsida. 

— Säg några vänliga ord, som 
kunna förhjälpa de vanföra till ar
bete, ber fröken Virginia Raymond, 
kontorschef vid Vanföreanstalten i 
Göteborg. Och bon tillägger: — 
Lytets börda och alla de svårigheter 
som följa med vanförhet bli lättare 
att bära för den som vet sig vara en 
arbetsduglig människa. 

Hon fortsätter med att berätta oim 
en inspektionsresa, söm hon på upp
drag av Vanföreanstaltens styrelse 
företagit i västra Sverige till anstal
tens f. d. elever för att taga reda på 
hur deras liv gestaltar sig. Inspek
tionen gav de mest glädjande'resul
tat. Det är rent av överraskande, 
förklarar fröken Raymond hur 
bra dessa personer, tack vare den sto
ra yrkesskicklighet de förvärvat i 
skolan slå sig fram i livet fastän 
handicapade av sitt lyte. 

Vi innesluta Vanföreanstalten i 
vår läsekrets åtanke i fråga om så
dana arbeten, manlig och kvinnlig 

soim utföras där! 

PATERSON 

KUNGSG 

för vari olikheten bestod, sänktes 
ögonlocken igen, och åter kunde den 
vitklädda flickgestalten ha varit en 
tavla av Greuze, som väckts till liv. 

— Nå? Perkins djärva ögon vo
ro riktade på hennes ansikte, och 
hon läste någonting i den triumfe
rande blicken, som kom hennes hjär
ta att genoimibävas av en lobestämd 
aning om kammande ledsamheter. 

— Nå? Hon log mot honom. 
Jag känner inte den unga damen, 
men hon är mycket förtjusande att 
se på. Är hon en vän till er? 

Han log älskvärt. 
— Ja, jag känner henne. Och 

hon är alltid mycket vänlig mot mig, 
då vi råkas. Jag trodde, att ni kan
ske kände henne. Ni har hört talas 
om henne i alla händelser. 

Musiken hade tystnat, och då hon 
tog hans arm för att gå .ut och söka 
svalka, kände Kitty sitt hjärta klap
pa häftigt. 

— Verkligen? Ni gör mig ny
fiken, herr Perkins. Men om ni in
te tänker tillfredsställa den genom 
att 'Säga hennes namn, så kan vi ju 
byta samtalsämne. 

— Naturligtvis ska jag säga er 

hennes namn, sade han artigt. Jag 
trodde verkligen, att ni möjligen 
hade råkats. Den mycket förtjusan
de lilla damen ni ser därborta är 
fröken Poppy Fanshawe. Ni vet 
väl, vem jag menar? 

Cheynes fästmö, om jag ska ut
trycka mig tydligt. 

Hon log, och det kostade henne 
ingen ansträngning. Hans försök 
att vara elak var så påfallande. 

— Är det fröken Fanishawe? Då 
är herr Cheyne en mycket lycklig 
människa, om hon är lika förtrollan
de, som hon ser ut. De komma att 
bli ett vackert par, tycker ni inte 
det? 

Hans intelligens kunde på intet 
vis mäta sig med hennes, och fast 
han var medveten om udden i hen
nes sista ord, kunde han endast sva
ra med återhållen harm: 

— Jo, och sådana väldiga kon
traster till. Han så stor och mörk 
och hon så liten och graciös. Hon 
är ovanligt vacker, inte sannt? Och 
det sägs, att hon kollrar bort en stac
kars karl på fem minuter. 

— Gör hon? Ja, hon ser utmärkt, 
bra ut och så pikant. 

Hon satte sig ner, under det hon 
talade, i den låga korgstolen, till 
vilken han fört henne. Perkins såg 
på henne i simyg under såna tunga 
ögonlock men kunde ej läsa sig till 
hennes tankar. 

Hon satt och fläktade sig med sol
fjädern, blickande rakt framför sig, 
och de mörka ögonen under den 
guldbruna glorian av hennes hår, 
där en glänsande gyllene fjäril syn
tes fästad helt lätt liksom färdig till 
flykt, uttryckte fullkomligt lugn och 
oberördhet. 

Han kände sig plötsligt irriterad 
över sin oförmåga att störa hennes 
lugn och försjönk i trumpen tystnad. 

Han anade föga, att Kitty i trots 
av sin skenbara oberördhet led grymt 
av svartsjukans alla kval. 

Få kvinnor vilja erkänna, att de 
hemsökas av den sjukdomen, och lik
väl är det kanske få av dem, 
som verkligen kunna älska, som ej 
bära inom sig åtminstone möjlighe
ten till svartsjuka, 

Ty även den kärlek, som är mild 
och långmodig, är inte omottaglig 
för detta slag av lidande. Och det 
är endast de allra ädlaste bland kvin

nor, som kunna säga i sanning: Jag 
är inte svartsjuk, emedan jag älskar 

för högt. 
Kitty hade i alla händelser ännu 

inte uppnått en sådan fullkomlighet. 
Hittills, då hon sökt sätta sig in i 
att Owen Cheyne älskade, var bun
den vid en annan kvinna, hade den
nas bild varit för dimmig och obe
stämd för att oroa henne mycket. 
Men nu, när hon såg denna kvinna 
med sina kroppsliga ögon, såg gra
cen, charmen, den ljusa, spröda skön
heten hos den flicka-, som Owen 
Cheyne tillhörde, strömmade en plöts
lig våg av själsligt lidande in över 
henne. Och tanken på deras förlov
ning med alla desis tusen och en till
fällen till förtrolighet, små ömhets
bevis föreföll henne nästan överväl

digande outhärdlig. 
(Forts). 
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mer bör åtföljas av likvid i frimär
ken. Postförskott å så ringa belopp 
fördubblar lösmummferpriset, som är 
15 öre. I övrigt vilja vi fästa upi). 
märksamheten på att Kvinnorna? 
Tidning å alla större platser kan er
hållas genom Pressbyrån. 

Insändare av inlägg i Hembiträ
desfrågan tackas för intresset och h 
att efterhand motse sina uttalanden 
i följande nummer. 

Hedströms välkända skoaffär. 
Södra Larmgatan 11, tillkännager för 
hösten en betydande utvidgning. Det 
är en ny skosalong för damer, som 
öppnas i våningen över den nuvaran
de affärslokalen. 

Skodonen ha väl alltid spelat en 
viktig roll i den vårdade kvinnliga 
utrustningen, men i våra dagar ha 
modekonstnärerna tagit dem om "hand 
och gjort dem till något vilket kan 
betecknas som pricken överi:eti frå
ga oim den kvinnliga toaletten. Man 
möter här inom ramen för det här
skande modet en slösande rikedom på 
olika modeller. Det är nöjsamt för 
den kvinnliga publiken att ha så otro
ligt mycket att välja mellan ;men för
de ledande skoaffärerna är det en 
tvingande nödvändighet att vidga lo
kalerna för att kunna föra ett full
ständigt sorterat lager. — Se där or
saken till skapandet av den nya Hed-
strömteka skosalongen! 

B L Å  P O R T E N  
D r o t t n i n g g a t a n  2 9  

l:sta klass Frukost-, Lunch= & Middags-
restaurant samt Caféservering. 

Öppet även söndagar. 

Vällagade rätter för avhämtningen g. 

Hrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 40781, 45699 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pris 
Förstklassigt! Centralt. 

Rikstel. 13554. Norr *" 

Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnhusor 
Passflickor m. fl. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Ett 25-års-jubiIeum. 
De gamla. Av Den fundersamma. 
På torget. Av T. R. 
prigga Carlberg f. Av I. D. 
prigga Carlberg. In memoriam. Av 

L. B—gh. 
pru Delila. Av Margareta Heijkel. 
Här och där. 
Teater. 
Coué och hans läkemetod. Av * * *. 
Sällskap. Av Ragna Peters. 
Dean Inge om det komiska. 
Förtal. Av H. W. 
Insändarnes spalt. Hembiträdesfrågan. 

Hembiträdenas betyg. Gallstenskuren. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Yeökans stora utrikespolitiska hän
delse är öppnandet !aw ministerkonfe
rensen i Locarno, en liten schweizisk 
stad viel Lago Mjaggiore, vilken valts 
till mötesplats av hänsyn till Italiens 
diktator, Mussolini, <som anmält sitt 
deltagande imen icke kan vara horta 
från sitt land mer än högst 24 tim
mar. 

Vid konferensen • äro England, 
Frankrike och Belgien representerade 
i första hand arv sina utrikesminist
rar Chamberlain, Briand och Yander-
velde, Italien av senator Scialoja 
och Tyskland av rikskanslär Luther 
och utrikesminister Stresemann. 

Det är möjligt att konferensen se
nare utvidgas och att även represen
tanter för andra makter med gränser 
till Tyskland, nämligen Polen och 
Tjeckoslovakien samt det lilla Lux
emburg, vinna tillträde till densam
ma. 

Konferensens arbetsprogram har 
icke offentliggjorts, men man håller 
för troligt att det upptar icke blott 
ett av England garanterat trygghets
avtal mellan Tyskland och dess gran
nar i väster utan även ett säkerstäl
lande av Polens och Tjeckoslov-aki-
enis gränser mot Tyskland. 

Konferensen ihar föregåtts av ett 
märkligt uttalande av franske kon
seljpresidenten Pain-levé, som vid en 
monramentavtäckning i Nimes bety
gat, att ett franskt-tyskt samförstånd 
är själva hörnstenen för den europe
iska civilisationen. Trots månghun
draåriga strider är ett sådant sam
förstånd möjligt, om de båda folken 
endast kunna komma; bort fran sin 

inbördes misstro. 
Att det verkligen blåser nya vin

dar i världen därom vittnar det för
hållandet att Tyskland för första 
gången sedan kriget möter sina f. d. 
fiender soim jämlike vid konferens
bordet. Det kan också i förbigående 
Dämmas att då den tyska delegationen 
avreste från Berlin till Locarno de 
engelska, franska och italienska am
bassadörerna i tyska huvudstaden in
ferno sig på stationen, en gärd av 
diplomatisk artighet, som icke häller 
förekommit sedan krigets dagar. 

Underättelserna från Locarno ha 
dittills varit gynnsamma, men man 
har ju icke häller ännu kommit fram 
ti-Ll de verkligt stora stridsfrågorna. 

Vad som oroar den tyska och den 
franska allmänna meningen sådan 
den kommer till synes i pressen är 
de intensiva försök Ryssland gör för 
att väcka Tysklands misstro mot de 
allierade makterna med hänsyn till 
Locar nokon f erensen. 

Det mellan Tyskland och Byss
land i dagarne ingångna handelsför
draget väcker också oro. Stresemann 
förklarar emellertid, att överenskom
melsen saknar varje politiskt inslag. 

England synes nu ämna taga i tu 
på allvar ,med den otvivelaktigt sto
ra växande komlmunistfaran i lan
det. Bl. a. börja polismästarna i 
olika städer inmönstra stora skaror 
fascistiska frivilliga i poliskårerna 
för att med deras hjälp slå ned varje 
försök till röda oroligheter. 

I Marocko kämpar Abdel-Krim 
för livet. Hans trupper synas nu 
vara kringrända av de franska och 
spanska härarne. 

De gamla. 

ett 25-års-

jubilcum. 
Fröken Martina Martinson som i 

tjugofem år varit föreståndarinna för 
Ekedalenis barnhem i Majorna blev 
den 8 okt, med anledning av jubileet 
föremål för en hjärtlig hyllning av 
hemmets styrelse. Vid fästligheten 
vilken ägde rum i hemmet och i när
varo arv ett antal inbjudna tolkade 
kyrkoherde Pehrson styrelsens var
ma. tacksamhet till fröken Martinson 
för det hängivna, av kärlek genom-
andade och av en synnerligen stor 
personlig duglighet präglade arbete 
hon under de gångna åren utfört till 
båtnad för hemmet ooh dess skydds-
lingar samt till glädje för dess sty
relse. En gåva överlämnades till 

jubilaren. 
Ekedalen är ett av dessa under de 

senaste decennierna på enskilt initia
tiv upprättade mönsterlbarnhemmen, 
vilka i så stor utsträckning ersatt 
de tidigare kommunala barnhemmen 
med deras karga och för barnasinnet 
nedstämmande anstaltsprägel. 

Ekedalen, som ger skydd åt trettio 
barn från de mycket unga årsklas
serna upp till sjuttonåringarne, äger 
en egen präktig villabyggnad med 
ett utomordentligt vackert, fritt och 
friskt läge på en av Major nas högsta 
höjder. I norr djupt nere ser man 
stadens centrala delar och i väster 
'.segelleden in till Göteborg och längre 
ute — havet. Runt byggnaden stora 
fria lekplaner, en trädgård och åt 
ena sidan obebyggda berg. 

Det hela ger ett varmt och vänligt 
intryck. Ett gott tryggt hem, en 
stor blomstrande syskonskara, inne
sluten i en god moders kärleksfulla 

omvårdnad-

Det är en stor salongsvagn med 
de fåtaliga passagerarne utplantera
de på de många sofforna med största 
möjliga avstånd inbördes, som om de 
inte kunde komma långt nog från 
varandra. 

Men i ett hörn sitter en liten grupp 
samlad: en verkligt gammal dam, en 
ung dam och en liten pys. vars fint 
tecknade ansikte orörligt hålles vänt 
mot kupéfönstret, utanför vilket ett 
solbelyst höstlandskap ilar förbi. 

Den unga damen utvecklar en näs
tam feberaktig aktivitet. Åter ooh 
åter adresserar hon sig till den gam
la damen med ett mjukt, alltför 
mjukt "lilla mor". Hon är dock för 
ung för att kunna vara verklig dot
ter — hon är antagligen sonhustru. 

— Har lilla mor det bra? — Ar 
lilla mor trött? — Besvärar inte so
len? — Drar det kanske från fönst
ret? — En kudde bakom huvudet, 
lilla mor? —• Jag tycker lilla mor 
skulle flytta sig längre in i hörnet 
ooh lägga upp fötterna på soffan 

jo, sä gör vi lilla mor! Det blir 
bekvämt och skönt — 

Det är kanske orätt att misstänka 
något sådant, men det är som om 
den unga damen inför denna glest 
besatta salong gåve en liten teater
föreställning med sig själv i hjältin
nans klädsamma roll : "Den unga hjär-
tegoda 'sonhustrun och den gamla be
svärliga svärmodern". 

Endast då oclh då ger den äldre 
damen ett enstavigt lågmält svar, 

som icke kan uppfattas utanför den 
lilla kretsen. Men där emellan ser 
man hennes gamla huvud göra många 
små nekande och jakande rörelser. 
Det är, som om dessa tysta svar för
rådde en oändlig trötthet. 

Är hon utledsen på detta kärleks
fulla kält? Lider hon av dessa stän
diga påminnelser inför främlingar 
om sin höga ålder ooh sin skröplig
het? Längtar hon efter friskare, 
kärvare, ärligare tonfall än honungs
sötman i detta stereotypa "lilla mor". 
Hungrar hon efter den vuxna män
niskans personliga frihet, rätten att 
efter eget béhag handskas med sig 
själv, rätten att sitta i solen eller i 
skuggan eller i tvärdraget, rätten att 
hålla fötterna på golvet, rätten att 
få vara i fred? 

Bor hon i sin sonis hem? Är hon 
för återstoden av livet 'berövad sin 
självbestäm ningsrätt? Är det denna 
unga dam som med sitt mjuka ty
ranniska "lilla mor" äkall bestämma 
över hennes göranden och låtanden? 
Soim skall förbjuda henne promena
den om vädret är grått, som skall 
nödga henne till en schal om axlar-
ne, till en middagslur, till en kopp 
fläderté om 'hon nyser, till sänggå-
enide så och så dags? 

Där hon sitter med det gamla en 
gång så myndiga huvudet nedsjun
ket mot bröstet ser hon ut som en 
olycklig människa. 

Den fundersamma. 

frigga Carlberg. 
+ 

F1UGGA CARLBERG. 

IPå torget. 

Det finns en Gud, och hans om

bud är samvetet. 

Th. G. van Hippel. 

Oktobersolen ' skiner blek och kall 
över färgrika rotkorgar och frukt-

lådor. 
Landet mönstrar sina produkter, 

ooh staden sin köpstarka publik. 
Men det är inte de läckra grönsaks

korgarna, de bruna smörtinorna. eller 
ägglådorna som fängsla uppmärk
samheten. Det är den nya publik-
typen — torgets nya publiktyp. 

Vår stads damer ha börjat gå på 
torget själva. Och bära sina torg
korgar ooh bärpåsar och blomkrukor 
själva. Det tar sig alls inte illa ut. 
Vår stads damer viisa att de till och 
med kunna bära en torgkorg med en 
viss elegans och ismak. 

Hänmed åsyftas ingalunda någon 
apoteos till torgkorgen såsom den 
vackraste av alla kvinnliga bördor. 
Det är onekligen vackrare med en 
vit ros eller ett rodkindat, leen
de barn. Men det är ända en • iss 
stil i det isätt, varpå våra husmöd
rar lösa bushållsproblemet. Det ver
kar icke som något problem alls. 
Hela saken förefaller iså underbart 
naturlig. I deras hand far torgkor
gen liksom en ny poesi. Bärarinnan 
själv är chic och korrekt, korgen 

vacker, och sakerna i densamma ord
nade med en viss smak. 

Det hela ser nätt ut och utgör en 
vederläggning av en äldre uppfatt
ning, att man måste stöka ut sig på 
ett alldeles Särskilt sätt för att kun
na gå på torget — även om man pa tre 
stegs avstånd följdes av en hjälpan
de ande, som bar alla bördorna. 
Även en annan ooh desslikes äldre 
uppfattning har försvunnit med den, 
nämligen nödvändigheten av torg-
kaffet. Kanske försvann den i själ
va verket i och imed Grönsakskälla
ren — denna våra torgande busmöd 
rars bar, där ett utmärkt kaffe ooh 
präktiga .smörgåsar kunde erhållas 
för en för sena tiders barn sagolikt 

billig pänninig. 
Våra dagars husmödrar ha icke 

tid eller kanske ens sinne för den 
enkla rekreation en kopp kaffe 
Grönsakskällaren erbjöd. 

Torget är deras börs. De gå dit 
för att på förmånligaste sätt speku
lera bort den hushållskassa, deras 
äkta män förtroendefullt lagt i deras 
hand. Uppgiften syntes roa och in 
tressera dem. Det är något annat 
detta att själv stå ansikte mot an-

Endast motvilligt formar pennan 
de ord soim skola återgiva sorgebu
det att Frigga Carlberg icke mera 
är, att hennes milda djupa stämma 
för alltid tystnat, att hennes ögon 
slutits i dödens sömn. Inga jordiska 
vägar leda nu, återförenande, till 
henne. 

Själv önskade hon icke en för
längd levnad. Hon var icke trött på 
livet, därtill hade det givit för myc
ket och var det ännu för rikt i häg
net av en dotters kärleksfulla hem 
ooh tallösa vänners tacksamma tro
fasta tillgivenhet. Men hälsan vack
lade, krafterna ville svika ooh livet 
var icke längre gott att leva. 

Frigga Carlberg betraktade sitt 
varv som fullbordat, sin arbetsdag 
som tilländalupen. Vad hon efter
traktat för sina medsystrar hade 
vunnits, vad hon arbetat för hade 
förverkligats. Hon välvde icke me
ra några planer för framtiden men 
fann nöje i .att blicka tillbaka på da
gar och år som gått. 

Så mången aftonstund under den 
gångna sommaren, då solen sjönk i 
väster ooh kvällsvinden sakta, susade 

parkens trädkronor lyssnade den 
som skriver detta till de bilder ur 
livet hon på sitt fängslande isätt må

lade i ord. 
Se där hennes barndomshem i Fal-

kenberg, burget ooh gott men enligt 
tidens sed allvarligt och strängt, ett 
stort affärshus med många tjänare, 
verksamt och livligt. Och där är 
hennes .mor blid och älsklig, på stän
diga hjälp expeditioner till stadens 

sikte med fluktuerande priser ooh 
kvalitativt olika produkter än att 
sitta hemma och få hembiträdets 
torra rapport om inköpta varors pris 
och mängd på en papperslapp. 

Steget är taget, Våra damer ha 
käckt och resolut slagit in på en ny 
väg. Där de «pats«ra omkring i ok-
toibersolen med de fyllda korgarna i 
sina händer se de alls icke missbe
låtna ut med den för mången av dem 
kanske helt nya rollen — att vara 

"sin egen jungfru". 
T. R. 

fattiga eller sändande den lilla dot
tern i sitt ställe. Och fadern, en 
myndig man av den gamla starka 
stammen, oförstående ooh otålig in
for sin dotters brinnande läslust, 
men slutligen vunnen — 

Och så som barndomens lyckligas
te minne resan till Halmstad, in
skrivningen vid det nyss upprättade 
flickläroverket, det glada läxplug-
get, det fria muntra kamratlivet. 

Sedan lärarinneverksamhet under 
några år inred självförsörjningens då 
stolta känsla och därefter, år 1876, 
giftermålet med sedermera 1 rste post-
kontrollören Anders Carlberg. Det 
unga lyckliga hemmet, förlagt till 
Göteborg, tar henne nu helt fången. 

Ett decennium går -— två. Kvin
norörelsens genombrott är ett full
bordat faktum — 

Minns du —? frågar den berät
ande. 

Ja, från denna tid tangera våra 
minnen ofta varandra. Söm journa
list och även «»m vän har det för
unnats mig att få djupa inblickar i 
Frigga Carlbergs arbete och liv. 

I kvinnorörelsen vilken, utmyn
nande i rösträttrörelsen, gav kvinnan 
den medborgerliga fullmyndigheten 
och likställighet med mannen, är 
hennes insats, en av de största, hen
nes av »kärlek och tacksamhet om
slutna naimn ett av de främsta, 

Vad gjorde henne till pioniär och 
ibanbrytare i en så oförstående, så 
hätsk och oförsonlig tid isoim den då
varande? Vad förmådde henne, vars 
liv kunde förflutit i rofylld lycka 
i det egna hemmet och vars tid kun
de fyllts så angenämt av rika per
sonliga intressen, vad förmådde hen
ne att ansluta sig till den impopu
lära kvinnorörelsen, att på en utsatt 
post strida kvinnornas strid för fri

het och rätt? 

Var det minnena från barndomen? 
Hågkomsten av den lidelsefulla men, 
ack, så ojämna kamp hon den lilla 
kunskapstörstande flickan förde mot 
faderns orubbliga gammaldags åsikt 
att en kvinna, inga bokliga kunska
per behövde, att för henne inga an
dra arbetsvägar än de som ledde till 

DRICK FRIMÄRKS THE Så̂ rW 
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